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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవం నూతనంగా ప్రవేశ పెట్టిన పాఠా ప్రణాళికక అనుగుణంగా,
నియంతయ సభగ్ర మూల్లాoకన్న రీతిలో దవ తయగతి పిలాల కోసం ఈ పుసికం వ్రామఫడంది. ఈ పుసికం
చదవడం దావరా విదాారుులు కేవలం ఫట్టి అబాసనం మీద ఆధ్యయడకండా విషమ అవగాహన
చేసుకంటూ, సభకాలీన అంశాలను సేకరిస్తి, వాట్టకి ప్రతిసందించడంతో పాటుగా వాట్టపై తన
యొకక స్వవమ అనుబవాలను వెల్లమబుచ్చుత్త అవసయమైన చోట ప్రశంస చేస్తినే ట నైపుణాాలను
కూడా పెంపందించ్చకంటారు.
సంఘిక శాస్త్ర బోధన దావరా సధంచవలస్తన సభరాుాలు సధంచడంతో పాటు,
బ్లాక్ రీక్షలలో భంచి గ్రేడు(10 గ్రేడ్ పాయంట్స్) సధంచే విధంగా, 2015లో చేమఫడన మారులక
అనుగుణంగా ఈ పుసికం ర్నపందించ ఫడంది.
విదాారిుకి ప్రతీ అంశం మీద సభగ్ర అవగాహన పెంపందేందుక సుమారుగా 1000
చిత్రాలను ఈ పుసికంలో చేరాుము. సమాధ్యనం కకనే ఆ అంశమునక సంఫంధంచిన చిత్రములు,
టములు, లోగోలు, టైమ్ లైన్ చారుిలు, న్నమకల చిత్రములు, కార్నినులు, ట్టికలు, గ్రాఫులు,
అదనపు సమాచాయము పందుయచడమైనది. విదాారుులక అవగాహన కోసం ప్రతీ పాఠ్ాంశములోని
కీలక, సంకేతిక దాలను వివరించ్చట జరిగినది.
ఇచిున ప్రశనలను అయధం చేసుకని సమాధ్యన్నలు వ్రాసే విధంగా పాఠ్ాంశ సరాంశానిన
ముందుగా ఇవవడం జరిగింది. గత సంవత్య ప్రిని్ల్స్ ఆఫ్ వేలుాయేషన్ ను కూడా ఈ పుసికము
నందు పందుయచడం జరిగినది. వాాసర్న, సవల సమాధ్యన, లఘు ప్రశనలతో పాటూ ప్రత్యాక బ్లట్స
బాాంకను కూడా ఇవవడం జరిగింది. పాఠాపుసికములోని మీ అబాసన్ననిన మెరుగుయచ్చకోండ
ప్రశనలతో పాటూ అనిన అంతయగత ప్రశనలనూ చరిుంచాము. ప్రతీ ప్రశనయొకక సమాధ్యనంను అయధవంతమైన
పాయంటా వారీగా ఇవవడం జరిగింది. విదాారుులు పాఠాపుసికములోని అంశాలను సభకాలీన అంశాలక
జోడంచి నేరుుకననటాయత్య భరింత మెరుగైన పల్లతాలను సధసిరు. విదాారుులు ఈ పుసికంలోని
జవాబులే కాక కొనిన ప్రశనలక తభ సవంత అభిప్రాయాలను కూడా సమాధ్యనములుగా వ్రాసే
వెసులుబాటు ఉంటుందని భరిచిపోకూడదు.
ఈ పుసికానిన కేవలం విదాారిుకి భంచిగ్రేడు సధంచేందుక మాత్రమే కాకండా, ప్రతీ
సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయునికీ ఒక అమూలా భోధనోకయణంగా ఉయోగడేల్ల
ర్నపందించ్చటక కృషి చేమడం జరిగింది. సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు కోసం ప్రత్యాకంగా ఏయయచ
ఫడన “gurudeva.com–new” లేదా “sureshsrikalahasti.weebly.com” వెబ్ సైట్స నందు వీడయోలు,
వర్ పాయంట్స లు, ప్రశానత్రాలు, మోడల్స పేరుా, కివజ్, ఆడయోలు, మాాపులు మొదలగు వాట్టని ఈ
పుసికానికి అనుఫంధంగా ఉయోగించ్చకోవలస్తనదిగా కోయడమైనది. మీ సలహాలు స్తచనలు“
kunaatisuresh@gmail.com” లేదా kris689@gmail.com” క మెయల్స చేమగలరు.

మిణుగురు పురుగు చిన్నది అయినా,
ి .
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ర యతనం విజయానిన కంక్షంచే వారికి స్ఫూరి
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Paper – 1

వనరుల అభివృద్ధి ,
సమానత

పాఠం 1 ప్రాజెక్టు పని : భారతదేశ భౌతిక పటానిి బంకమట్టుతో, సహజ రంగులతో తయారు చేయడం.

పాఠం 2 ప్రాజెక్టు పని :

అభివృద్ధి భావనలు

పాఠం 9 ప్రాజెక్టు పని :

భూమిని కొలవడం

పాఠం 9 ప్రాజెక్టు పని :

భూమిని కొలవడం

పాఠం. 1

భారతదేశం - భౌగోళిక సవరూపాలు
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

82° 30' తూర్పృ రేఖాంశాన్నూ భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశాంగా పరిగణిస్తార్ప.
82° 30' తూర్పృ రేఖాంశాం అలహాబాద్ మరియు కాకినాడల మీదుగా పోతాంది.
IST అనగా భారత దేశ ప్రామాణిక కాలమానాం. (Indian Standard Time).
GMT అనగా గ్రీన్ విచ్ ప్రామాణిక కాలమానము. (Greenwich Mean Time).
గ్రీన్ విచ్ కాలమానమునకు భారతదేశ కాలమానము వ్ైత్యైసాం +5 ½ గాంటలు.
భారతదేశాం తూర్పృ పడమరలుగా 2,933 కిలోమీటర్పు విసారిాంచి ఉాంది.
భారతదేశాం ఉతార దక్షిణాలుగా 3,214 కిలోమీటర్పు విసారిాంచి ఉాంది.
భాయతదేశం – ఉతియ
దక్షిణ, త్తరుభౌగోళికాంగా భారతదేశాం 8° 4'-37° 6' ఉతార అక్షాంశాల మధ్ై, 68° 7'-97°
డభయల విస్వియణం
25' తూర్పృ రేఖాంశాల మధ్ై ఉాంది.
భారతదేశ భూసరిహదుీ పొడవు 15,200 కి.మీ, తీర రేఖ పొడవు 7, 516 కి.మీ.
భారత దేశాం పూరిాగా ఉతారారు గోళాంలో ఉాంది.
భారత ఉపఖాండాంలో భారత దేశాం, పాకిస్తాన్, బాంగాుదేశ్, నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలాంక
మరియు మాల్దీవులు ఇమిడి ఉనాూయి.
ప్రపాంచ భూభాగమాంత్య రాండు ప్రధాన భూ సవరూపాల నాండి ఏరృడిాంది. అవి
అాంగారా భూమి (లారేసియా), గోాండ్వవనా భూమి.
భారతదేశ ద్వవపకలృాం గోాండ్వవనా భూభాగాంలోన్నది.
200 మిలియన్ సాంవ్తసరాల క్రితాం గోాండ్వవనా భాగాం ముకకలుగా విడిపోయిాంది.
భారతదేశ ద్వవపకలృ ఫలకాం ఈశానై దిశగా పయన్నాంచి చాలా పెదీదైన యురేసియా
200 మిల్లమన్ సంవత్రాల పూయవం
ఫలకాం (అాంగారా భాగాం)తో ఢీకాంది.
హిమాలయ పరవత్యలు 2400 కిలోమీటరు పొడవున విసారిాంచి ఉనాూయి.
హిమాలయాలు పశ్చిమ ప్రాాంతాంలో 500 కిలోమీటర్పు వెడలుృ ఉాండగా మధ్ై,
తూర్పృ ప్రాాంత్యలలో 200 కిలోమీటర్పు వెడలుృతో ఉాంటాయి.
హిమాలయాలోు 3 పరవత శ్రేణులు కలవు. అవి. 1. హిమాద్రి/ ఉనూత హిమాలయాలు.
2. హిమాచల్/న్నమూ హిమాలయాలు. 3. శ్చవాలిక్/బాహై హిమాలయాలు.
హిమాలయాలలో ఉతారాన ఉనూ పరవత శ్రేణి హిమాద్రి/ఉనూత హిమాలయాలు.
ట్టబెట్స పీఠభూమి నుండ హిమాలయాల
హిమాద్రి ఎత్తాన పరవత్యలతో న్నాండి ఉనూ అవిచిినూమైన శ్రేణి.
దృశాం – వృక్షాలు లేకపోవడానిన
హిమాద్రి పరవతశ్రేణి సగటు ఎతా 6100 మీటర్పు.
గభనించండ
హిమాచల్/న్నమూ హిమాలయాల సగటు ఎతా 3,700 - 4,500 మీటర్పు.
శ్చవాలిక్ పరవతశ్రేణి సగటు ఎతా 900 - 1100 మీ.
పిర్ పాంజాల్ మరియు మహాభారత పరవత శ్రేణులు హిమాచల్ శ్రేణిలో కలవు.
కాశ్మేర్ప, కులు, కాంగ్ర లోయలు హిమాచల్ (న్నమూ హిమాలయాలు)లో ఉనాూయి.
సిమాు, ముస్ససరి, నైన్నత్యల్, రాణిఖేత్ వ్ాంటి వేసవి విడిదులు హిమాచల్ లో కలవు.
హిమాచల్/న్నమూ హిమాలయాలు సతత హరిత అరణాైలకు ప్రసిదిీ గాాంచినవి.
శ్చవాలిక్ శ్రేణి (అన్నూటికాంటే దక్షిణాన ఉనూ శ్రేణి) వెడలుృ 10 -50 కిలోమీటర్పు,.
శ్చవాలిక్ శ్రేణిన్న జమ్మే ప్రాాంతాంలో జమ్మే కాండలన్న, అర్పణాచల్ ప్రదేశ్ లో
మిష్మే కాండలన్న, అస్తసాంలో కచార్ కాండలన్న అన్న పిలుస్తార్ప.
న్నమూ హిమాలయ, శ్చవాలిక్ శ్రేణుల మధ్ై ఉాండే లోయలన ‘డూన్’ అాంటార్ప.
డూన్ లకు ఉదాహరణ: డెహ్రా డూన్, కోట్లు డూన్, పాట్లు డూన్ ప్రసిదిీ గాాంచినవి.
హిమాలయాలకు తూర్పృ వైపున సరిహదుీగా బ్రహేపుత్ర లోయ ఉాంది.
ఈశానై రాష్ట్రాలలో భారత్ తూర్పృ సరిహదుీగా పూరావాంచల్ పరవత్యలు కలవు.
డూన్
ప్రాాంతీయాంగా పూరావచల్ పరవత్యలన పాట్ కాయ్ కాండలు, నాగా కాండలు,
మణిపురి కాండలు, ఖసి కాండలు, మిజో కాండలు అాంటార్ప.
భారత్ లో వేసవి వ్రాాలకూ, ఋతపవ్న శ్మతోష్ణసిితికి హిమాలయాలే కారణాం.
సిాంధు నది ఉపనదులు :1. జీలాం 2. చీనాబ్ 3. రావి 4. బియాస్ 5. సట్లుజ్.
హిమాలయ నదులు సాంవ్తసరమాంత్య ప్రవాహాం కలిగి జీవ్ నదులుగా ఉాంటాయి..
రాండు నదుల మధ్ై ప్రాాంత్యనేూ అాంతరేవది (దోఆబ్, Doab) అాంటార్ప.
గాంగా మైదానము గగగర నది నాండి తీస్తా నది వ్రకూ విసారిాంచి ఉాంది.
శ్చవాలిక్ పరవత పాద భాగాంలో 8 -16 కిలోమీటరు మేర రాళ్ళు, గులక రాళుతో
సింధూనద ఉపనదులు
సనూటి మేఖలగా న్నక్షేపణమైన భూసవరూపాన్నూ ‘భాబర్’ అాంటార్ప.
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o ‚టేరాయి‛ అనగా చితాడి నేలలు.
o భారతదేశ పీఠభూమికి మ్మడువైపులా సముద్రాలు ఉనాూయి.
o ద్వవపకలృ పీఠభూమిలో ప్రధానాంగా పురాతన సౄటికాకార,
భహదేవ్
కొండలు
కఠినమైన అగిూ శ్చలలు, రూపాాంతర శ్చలలు ఉాంటాయి.
o ద్వవపకలృ పీఠభూమి తూర్పృ వైపుకు కదిీగా వాలు కలిగి ఉాంటుాంది.
o ద్వవపకలృ పీఠభూమిన్న రాండుగా విభజిస్తార్ప. అవి: 1. మధ్ై ఉనూత
భూములు (మాలావ పీఠభూమి), 2. దకకన్ పీఠభూమి
చింతల్లా
o ప్రఖైతిగాాంచిన వేసవి విడిది అయిన ఉదగమాండలమున ఊట్ల అన్న పిలుస్తార్ప.
పాలకొండలు
o ఊట్ల నీలగిరి కాండల(తమిళనాడు)లో ఉాంది
వెల్లకొండలు
o నీలగిరి పరవత్యలలో ఎత్తాన శ్చఖరాం దొడబెటట (2637 మీటర్పు).
నలాభల
శేషాచల కొండలు
o స్తతృరా పరవత్యలు దకకన్ పీఠభూమికి ఉతార సరిహదుీగా ఉనాూయి.
o మహాదేవ్, కైమ్మర్, మైకాల్ శ్రేణిలో కాంతభాగాం దకకన్ పీఠభూమికి
గుడలూరు
ఊట్ట
ళని కొండలు
తూర్పృ అాంచుగా ఉనాూయి.
దొడబెటి
అనైముది
o దకకన్ పీఠభూమికి పశ్చిమ కనమలు పశ్చిమ సరిహదుీగా, తూర్పృ
కనమలు తూర్పృ సరిహదుీగా, నీలగిరి పరవత్యలు దక్షిణ సరిహదుీగా ఉనాూయి.
o దక్షిణ భారతదేశాంలో ఎత్తాన శ్చఖరాం అనాూమలై కాండలలో అనైముడి (2695 మీ).
o అనైముడి, పళన్న(తమిళనాడు), కారడమాం(కేరళ) కాండలు పశ్చిమ కనమలలో కలవు.
o గాంగా మైదాన ప్రాాంత్యలతో పోలిితే పీఠభూమి ప్రాాంతాం పొడిగా ఉాంటుాంది.
o తూర్పృ కనమలలో ఎత్తాన పరవతాం అరోయ కాండ చిాంతపలిు (1680 మీటర్పు).
o నలుమల, వెలికాండ, పాలకాండ, శేష్ట్రచలాం కాండలు తూర్పృ కనమలలో భాగాలు.
o తూర్పృ కనమలు మహానదిలోయ నాండి నీలగిరి పరవత్యల వ్రకు కలవు.
అరోయ కొండ - తూర్పు
o దకకన పీఠభూమికి దక్షిణపు అాంచుగా కనాైకుమారి ఉాంది.
కనుమలలో ఎత్తైన పరవతొం
o చోటానాగపూర్ పీఠభూమిలో ఖన్నజ వ్నర్పలు సమృదిుగా ఉనాూయి.
o నరేదానది దక్షిణాన ఉనూ త్రిభుజాకార ప్రాాంత్యన్నూ దకకన్ పీఠభూమి అాంటార్ప.
o స్తతృరా పరవత్యలు దకకన్ పీఠభూమికి ఉతార సరిహదుీగా ఉనాూయి.
o పడమటి కనమలు పడమటి తీరాన్నకి సమాాంతరాంగా ఉనాూయి.
o తూర్పృ కనమలకాంటే పడమటి కనమల ఎతా ఎకుకవ్.
o పడమటి కనమలు పొడవు 1600 కిలోమీటర్పు, ఎతా 2000 మీటర్పు.
o గుడలూర్ప వ్దీ నీలగిరి పరవత్యలు పడమటి కనమలన కలుస్తాయి.
o తూర్పృ కనమల సరాసరి ఎతా 900 మీటర్పు.
o అగిూ పరవత ప్రక్రియల వ్లు ద్వవపకలృ పీఠభూమిలో నలు రేగడి నేలలు ఏరృడ్వడయి.
o ఆరావ్ళి పరవత్యల వ్రా చాియా ప్రాాంతాంలో థార్ ఎడ్వరి ఉాంది.
o థార్ ఎడ్వరిలో సాంవ్తసర వ్రాపాతాం అతి తకుకవ్. 100 - 150 మిల్దు మీటర్పు.
o థార్ ఎడ్వరి తకుకవ్ చెటుతో శుష్క వాత్యవారణాం కలిగి ఉాంది.
o థార్ ఎడ్వరి లో ఉనూ ఒకే ఒకక నది ‚లూన్న‛.
రాష్ట్రాలు – తీరరేఖల పేర్పు
o భారత దేశాంలో పొడవైన కాలువ్ ఇాందిరాగాాంధీ కాలువ్ (650 కిలోమీటర్పు).
o పశ్చిమ తీర మైదానాం రాణ్ ఆఫ్ కచ్ నాంచి కనాైకుమారి వ్రకు విసారిాంచి ఉాంది.
o తూర్పృ తీర మైదానాం కాంటే పడమటి తీర మైదానాం వెడలుృ తకుకవ్.
o కాంకణ తీర ప్రాాంతాం గోవా, మహారాష్ట్రలలో విసారిాంచి ఉాంది.
o కరాూటక తీరాన్నూ కెనరా తీరాం అాంటార్ప.
o కేరళ తీరాన్నూ మలబార్ తీరాం అాంటార్ప.
o తమిళనాడు తీరాన్నూ కోరమాండల్ తీరాం అాంటార్ప.
o ఆాంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్నూ సరాకర్ తీరాం అన్న, ఒడిశా తీరాన్నూ ఉతకళ్ తీరాం అన్న అాంటార్ప.
o తూర్పృ తీర మైదానాం మహానది నాండి కావేరి డెలాట వ్రకు విసారిాంచి ఉాంది.
o చిలాక సరస్సస ఒడిశాలో, కలేుర్ప, పులికాట్ సరస్ససలు ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో కలవు.
o అాండమాన్, న్నకోబార్ ద్వవులు బాంగాళా ఖతాంలో, లక్షద్వవులు అరేబియా సముద్రాంలో కలవు.

o
o
o
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అగిూపరవత్యల వ్లు ఏరృడిన బారన్, నార్కాండాం ద్వవులు అాండమాన్ న్నకోబార్ లో కలవు.
న్నకోబార్ ద్వవులలోన్న ఇాందిరా పాయిాంట్ భారత దేశపు దక్షిణ అాంచు(చివ్రి ప్రాాంతాం).
2004 స్సనామీ సమయాంలో ఇాందిరా పాయిాంట్ ముాంపునకు గురాంది.
లక్షద్వవులు ప్రవాళభితిాకల నాండి ఏరృడ్వడయి (కోరల్) (Coral origin).
లక్షద్వవుల మొతాాం భౌగోళిక విస్తారణాం 32 చదరపు కిలోమీటర్పు.
లక్షద్వవులు రకరకాల వ్ృక్ష, జీవ్ జాతలకు ప్రసిదిీ చెాందాయి.

నికోబార్ లో నివసంచే ఒక
ప్క్ష
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ి క ప్
పాఠ్య పుస్
ర శ్నలు - పేజీ నం. 1 &2

ి ర
ఉత
అమెరిక

ఆసయా
ఆఫ్ర
ర క
దక్షణ
అమెరిక

ఆసే
ర ేలియా

Q. పైన ఇచిచన ప్రపంచ పటానిి పర్కశీలంచి భారతదేశ
ఉనికిని గుర్కంచి కొనిి వాక్యయలు వ్రాయండ్డ.
1. భారతదేశాం ఆసియా ఖాండాంలో ఉాంది.
2. భారతదేశాం ఉతార అరు గోళాంలో ఉాంది
3. భారతదేశాం తూర్పృ అరు గోళాంలో ఉాంది.
4. భారతదేశాం మ్మడు వైపులా నీటితో ఆవ్రిాంచి ఉాంది.
5. 23 ½° ఉతార రేఖoశాం (కరకట రేఖ) భారత దేశాం
మధ్ైగా పోతనూది.
6. ఆసియా ఖాండాంలో భారతదేశాం దక్షిణాంగా ఉాంది.
7. భారత దేశాం 8° 4' - 37° 6' ఉతార అక్షాంశాల మధ్ై
68° 7' -97° 25' తూర్పృ రేఖాంశాల మధ్ై ఉాంది.‛

1. ‚భారతదేశాం చాలా విశాలమైన దేశాం, ఇది పూరిాగా ఉతారారు గోళాంలో ఉాంది. భారత
దేశాం 8° 4' - 37° 6' ఉతార అక్షాంశాల మధ్ై 68° 7' -97° 25' తూర్పృ
రేఖాంశాల మధ్ై ఉాంది.‛
2. భూమదైరేఖకు ఉతారాంగా భారతదేశాం కలదు.

97°25' త్తరు
రేఖంశం

‚భారతదేశం చాలా విశాలమైన దేశం, ఇద పూర్కాగా దక్షిణారధ గోళంలో ఉంద. దేశం 8°50' ఉతార రేఖంశాల మధ్య 68°-9‘ తూరుప అక్షంశాల మధ్య ఉంద.‛

8°4' ఉతియ అక్షాంశం

భాయత దేశం – ఉనికిని తెల్లపే చిత్రం

Q. ‚భారతదేశ ద్వీపకలపం‛ అని పదానిి తరచుగా ఎందుక్ట ఉపయోగిస్తాము?
1. మ్మడు వైపులా నీర్ప ఒక వైపు భూభాగాం ఉనూ భౌగోళిక ప్రదేశాన్నూ ద్వవపకలృాం అాంటార్ప.
2. భారత దేశాం మ్మడు వైపులా సముద్ర నీటితో ఆవ్రిాంచబడి ఉాంది.
3. భారతదేశాన్నకి తూర్పృన బాంగాళా ఖతాం, పశ్చిమాన అరేబియా సముద్రాం, దక్షిణాన
హిాందూ మహా సముద్రాం ఉనాూయి.
4. అాందుచే భారత దేశాన్నూ (దక్షిణ భారతదేశాన్నూ) ‚భారతదేశ ద్వవపకలృాం‛అన్న తరచుగా
ఉపయోగిస్తాము

5. అటాాసులో ’ఇందరా పాయింట్’ ని గుర్కాంచండ్డ. ద్వని ప్రతేయకత ఏమిట్ట?
1. ‘ఇాందిరా పాయిాంట్’ భారత దేశపు దక్షిణపు అాంచు.
2. ఈ ప్రాాంతాం గ్రేట్ న్నకోబార్ లో కలదు.
3. ఇాంతకు ముాందు ద్వన్నన్న పిగ్మేలియన్ పాయిాంట్ అన్న పిలిచేవార్ప.
4. ద్వన్న పేర్పన1985, నవ్ాంబర్ప 25న అపృటి భారత ప్రధాన్న ఇాందిరా గాాంధీ పేర్పమీదుగా
మారాిర్ప.
5. ఇది 2004లో సాంభవిాంచిన స్సనామీ సమయాంలో ముాంపునకు గురియిాంది.
Q. ఆంధ్రప్రదేశ్ … ఉతార అక్షంశాల మధ్య … తూరుప రేఖంశాల మధ్య ఉంద.
1. ఆాంధ్రప్రదేశ్ 12°41' నాండి 22° ఉతార అక్షాంశాల మధ్ై 77° నాండి 84°40'తూర్పృ
రేఖాంశాల మధ్ై ఉాంది. (మ్మలాం: https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Andhra_Pradesh)

ఆరికట్టక్ వృతింలో భాయత దేశం ఉంటే…

ఇందిరా పాయంట్స
22°ఉతియ అక్షాంశం
77° త్తరు రేఖంశం

Q. పై పటం చూసి ఆర్కిట్టక్ వృతాంలో భారత దేశం ఉందని ఊహంచుకండ్డ. అప్పపడు మీ
జీవితంలో ఏఏ తేడాలు ఉంటాయి?
భాయత దేశం ఆరికట్టక్ వృతింలో ఉంటే భన జీవితంలో క్రంది మారులు చోటు
చేసుకంటాయ:
1. భారతదేశాం పూరిాగా మాంచుతో కపృబడి ఉాండేది.
2. మనదేశాంలో పాంటలు పాండేవి కావు.
3. రన్ డీర్, స్తల్, వాల్రస్ మరియు పెాంగివన్ వ్ాంటి జాంతవులు, పక్షులు ఉాండేవి.
4. అతి శ్మతల ప్రదేశాం కావ్డాం వ్లు తకుకవ్ జనాభా ఉాండవ్చుి.
5. ఢిల్దు, ముాంబై వ్ాంటి అభివ్ృదిీ చెాందిన నగరాలు ఉాండవు.
6. నదులు, సరస్ససలు స్తినాంలో హిమానీనదాలు ఉాండేవి.
7. అభివ్ృదిు చెాందిన రవాణావ్ైవ్సి ఉాండదు.
8. మన ఆహార అలవాటుు, జీవ్న విధానాం, సాంసకృతి భినూాంగా ఉాండేవి.

భాయత
ద్వవకలంను
తెల్లపే చిత్రం

12°41‘ ఉతియ అక్షాంశం

84° 40‘ త్తరు రేఖంశం

Q. ఒక ప్రదేశానిి లేదా ప్రాంతానిి ఖచిచతంగా సూచించడానికి అక్షంశ, రేఖంశాలను
ఉపయోగిస్తారు. అటాాసు ఉపయోగించి కింద వాక్యయనిి సర్కచేయండ్డ:

68°7' త్తరు రేఖంశం

37°6' ఉతియ అక్షాంశం

ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ – ఉనికిని తెలిపే చిత్రెం
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Q. మీ అటాాసులో ఇచిచన స్కిలు ఆధారంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీర పడవును కనుకిండ్డ?
A. అటాుస్సలో ఇచిిన స్కకలు ఆధారాంగా ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ తీర పొడవు 972 కి.మీ.
Q. పటం.2ను పర్కశీలంచండ్డ. భారతదేశ సర్కహదుును గుర్కాంచండ్డ. రంగులతో నింపండ్డ.
పటంలో ఉని స్కిలు ఆధారంగా బంగాాదేశ్ తో భారతదేశ సర్కహదుు పడవును
అంచనా వేయండ్డ.
1. ఇచిిన పటాం ప్రకారాం భారత సరిహదుీ 24.5 సాంట్లమీటర్పు..
2. పటాం లో సూచిాంచిన స్కకలు 1 సాంట్లమీటర్ = 200 కిలోమీటర్పు.
3. ద్వన్న ప్రకారాం బాంగాుదేశ్ తో భారతదేశ మొతాాం సరిహదుీ - 4906 కిలోమీటర్పు

భాయత్-ఫంగాాదేశ్ ల సరిహదుును
తెల్లపే చిత్రం

Q. ప్రకిన ఇచిచన పర్కశీలనలలో అహమదాబాద్,ఇంఫాల్ ల సూర్యయదయ,
సురాయసామయాలను తెలపేవి ఏవి? క్యరణాలను వివర్కంచండ్డ.
తౄద్వ
5
జనవ్రి

ప
ర దేశం: ఇంఫాల్
సూరోైదయాం సూరాైసామయాం
05:59
16:37

ప
ర దేశం: అహమదాబాద్
సూరోైదయాం సూరాైసామయాం
7:20
18:05

అహేదాబాద్

క్యరణాలు :1. భారతదేశాన్నకి ఇాంఫాల్ తూర్పృగానూ, అహేదాబాద్ పశ్చిమాం వైపున ఉనాూయి.
2. ఇాంఫాల్ ( 93⁰ 54' తూర్పృ రేఖాంశాం) అహేదాబాద్ ( 72⁰36' తూర్పృ
రేఖాంశాం) కు తూర్పృ వైపున ఉాంది.
3. కనక ఇాంఫాల్ ( 93⁰ 54' తూర్పృ రేఖాంశాం) లో ముాందుగా సూరోైదయాం
అవుతాంది.
4. ఈ రాండు ప్రదేశాల మధ్ై కాల వ్ైత్యైసాం 84 న్నముష్ట్రలు.
Q. భారతదేశ ఉతార మైదానాలు ఏరాపటుక్ట
దోహద పడ్డన హమాలయ, ద్వీపకలప
నదులను పేర్కినండ్డ.
త ర ై మృదానాలు
A. i. భారతదేశ ఉత
ఏర్పాటుకు దోహద పడ్డన
హిమాలయనదులు:
1. గాంగానది దాన్న ఉపనదులైన యమునా,
రామ్ గాంగా, శారద, కోసి మొ..
2. సిాంధు నది దాన్న ఉపనదులైన జీలాం,
చీనాబ్, రావి, బియాస్, సట్లుజ్.
3. బ్రహేపుత్ర.
త ర ై మృదానాలు
ii. భారతదేశ ఉత
ఏర్పాటుకు దోహద పడ్డన ద్వీపకలా
నదులు.
1. చాంబల్ 2. బేత్యవ 3. స్సన్.

ఫంగాాదేశ్

ఇాంఫాల్

ఇంఫాల్స – అహాదాబాద్ ఉనికిని
తెల్లపే చిత్రం

రావి
సట్లాజ్

బ్
ర హమపుత
ర
కోస్త
సోన్

Q. హమాలయాలు ఎ) ......... కటా సంవతసరాల
క్రితం ఏరపడగా, వేట-స్కకరణపై ఆధారపడ్డన తొల
మానవులు. బి).........లక్షల సంవతసరాల క్రితం
భూమి మీద ఆవిరభవించారు.
A. 1. హిమాలయాలు 20 కోటు సాంవ్తసరాల
క్రితాం ఏరృడ్వడయి.
2. వేట-స్కకరణపై ఆధారపడిన తొలి
మానవులు. బి) 2 లక్షల సాంవ్తసరాల క్రితాం
భూమి మీద ఆవిరెవిాంచార్ప.
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ి క ప్
పాఠ్య పుస్
ర శ్నలు పేజీ నం. 5
Q. పటం 2ను, మీ పాఠశాలలోని ఉబ్బెత్తా నిమ్నినిత పటానిి
చూడండ్డ. మీ వేలతో కింద పేర్కిని వాట్టని గుర్కాంచండ్డ:
దకిను పీఠభూమి వాలు ఎటు ఉందో తెలుసుకొవడానికి
గోదావర్క, కృష్ణా నదుల ప్రవాహం వంట మీ వేలు పోనివీండ్డ.
A. దకకన పీఠభూమి తూర్పృ వైపుకు వాలి ఉాంటుాంది.
Q. భూ సీరూపాలు, ఎత్తాలు, దేశాలను పేర్కింటూ బ్రహమ ప్పత్రా నద్వమారగం
మొతాానిి వర్కాంచండ్డ..
1. హిమాలయాలకు తూర్పృ వైపున సరిహదుీగా బ్రహేపుత్ర లోయ ఉాంది.
2. బ్రహేపుత్రా నది టిబెట్ లోన్న మానస సరోవ్రాం వ్దీ జన్నేస్సానూది.
3. బ్రహేపుత్రా నదిన్న టిబెట్ లో ‚స్తాంగ్ పో‛ అన్న పిలుస్తార్ప.
4. అర్పణాచల ప్రదేశ్ వ్దీ జడపినూ వ్ాంపు ఆకారాంలో భారతదేశాంలోకి ప్రవేశ్చస్సాాంది.
5. ఈ ప్రాాంతాంలో ద్వన్నకి దిబాంగ్, లోహిత్ అనే ఉపనదులు కలుస్తాయి.
6. అర్పణాచల ప్రదేశ్ లో బ్రహేపుత్రానదిన్న ‚ది సియాాంగ్‛ అన్న పిలుస్తార్ప.
7. అర్పణాచల ప్రదేశ్, అస్తసాం, మేఘాలయ మీదుగా బాంగాుదేశ్ లోన్నకి ప్రవేశ్చస్సాాంది.
8. బాంగాుదేశ్ లో బ్రహేపుత్రానదిన్న ‚ది హాాంగ్‛ అన్న పిలుస్తార్ప.
9. బాంగాుదేశ్ లో గాంగా నదితో కలిసి చివ్రకు బాంగాళాఖతాంలో కలుస్సాాంది.
10. ఈనది చైనా, భారత్ మరియు బాంగాుదేశ్ లలో 2900 కిలోమీటర్పు ప్రవ్హిస్సాాంది.
హిమాలయాలలోని మూడు
పరీత శ్ర
ర ణులు

హిమాలయాలలోని ఎతృ
ై న పరీత శిఖర్పలు

1
24
3

1.
2.
3.
4.

సిమా
ా
ముస్సోరి
ై ననితాల్
ర్పణిఖేత్

సంగ్ పో

దిబాంగ్

ది స్తయాంగ్

లోహిత్

ది హాంగ్

బ్
గ ం
ర హమ పుతా
ర నద్వమార

Q. మీ అటాాసులో ఈ మూడు పరీత
శ్రేణులను గుర్కాంచండ్డ.
1. హిమాద్రి/ఉనూత హిమాలయాలు.
2. హిమాచల్/న్నమూ హిమాలయాలు.
3. శ్చవాలిక్ శ్రేణి/బాహై హిమాలయాలు.

Q. ఉబ్బెత్తా పటంలో అతయంత ఎతెతాన పరీత
శిఖరాలను గుర్కాంచండ్డ.
1. ఎవ్రస్ట శ్చఖరాం (8848 మీటర్పు)
2. K2 శ్చఖరాం
(8611 మీటర్పు)
3. కాాంచన గాంగ (8586 మీటర్పు)
4. ధ్వ్ళగిరి
(8167 మీటర్పు)
5. నాంగా ప్రభాత్ (8126 మీటర్పు)
6. అనూపూరణ
(8091 మీటర్పు)
7. నాందా దేవి
(7816 మీటర్పు)
Q. ప్రకిన పేర్కిని ప్రాంతాలపైన గోడ
పటంలోనూ, ఉబ్బెత్తా నిమ్నినిత
పటంలోనూ మీ వేలని పోనివీండ్డ.
A. విదాైర్పులూ ఈ కృత్యైన్నూ పాఠశాల
గోడ పటాన్నూ విన్నయోగిాంచి చేయాండి.
Q. మీ అటాాసులోని భారతదేశ భౌతిక
పటంలో కింద పేర్కిని ప్రాంతాలను
గుర్కాంచండ్డ.
సిమాా, ముస్ససర్క, నైనితాల్, రాణిఖేత్.
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ి క ప్
పాఠ్య పుస్
ర శ్నలు పేజీ నం. 7 & 9
మీ అటాాసులో భారతదేశ భౌతిక పటంలో ఈ
కింద వాట్టని గుర్కాంచండ్డ.

కండలు

ర్పష
్ రం/ర్పష్ణ
్ రలు
పాట్ కాయ్

పూరావాంచల్

అస్సాం, మణిపూర్,
నాగాలాాండ్,
మిజోరాాం.

పాట్ కాయ్

అస్సాం, నాగాలాాండ్.

నాగా కాండలు

నాగాలాాండ్

మణిపురి కాండలు

మణిపూర్

మిజో కాండలు

మిజోరాాం

నాగా కొండలు
మణిపురి కొండలు

మిజో కొండలు

భారతదేశం – ఈశానయ ర్పష్ణ
్ రలు – పూర్పీంచల్ కండలు

Q. మీ అటాాసులోని,భారతదేశ భౌతిక పటంలోనూ, ఉబ్బెత్తా నిమ్నినిత పటంలోనూ
ఈ కింద వాట్టని గుర్కాంచండ్డ.:
మాలావ పీఠభూమి, బాందేల్ ఖాండ్, భాగేల్ ఖాండ్, రాజమహల్ కాండలు, ఛోటా
నాగపూర్ పీఠభూమి
Q. అటాాసు సహాయంతో ట్టబ్బట్ పీఠభూమితో పలస్కా పైన పేర్కిని పీఠభూములు
ఎంత ఎత్తాలో ఉనాియో పేర్కినండ్డ.

జీవ కాలువ

భారతదేశం – భౌతిక సీరూపాలు మాయపు
ప్రవాళ భితిికలతో ఏయడన ద్వవులు

మాల్లవ
పీఠభూమి

తీయ మైదాన్నలు

చోటాన్నగపూర్ పీఠభూమి

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

టిబెట్ పీఠభూమి ఎతా
- 4,500 మీటర్పు.
మాలావ పీఠభూమి ఎతా
- 600 మీటర్పు.
బాందేల్ ఖాండ్ పీఠభూమి ఎతా - 500 మీటర్పు.
భాగేల్ ఖాండ్ పీఠభూమి ఎతా
- 500 మీటర్పు.
రాజమహల్ కాండలు ఎతా
- 200 -300 మీటర్పు.
ఛోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఎతా - 1,350 మీటర్పు.
వీటన్నూటిలోనూ టిబెట్ పీఠభూమి ఎత్తానది.
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ి క ప్
పాఠ్య పుస్
ర శ్నలు పేజీ నం. 10 & 12
Q. భారతదేశ ఉబ్బెత్తా నిమ్నినిత పటంలో తూరుప, పశిచమ కనుమల
ఎత్తాలను ట్టబ్బట్ పీఠభూమి, హమాలయ శిఖరాలతో పోలచండ్డ.
1. పశ్చిమ కనమల సగటు ఎతా 2,695 మీటర్పు.
2. తూర్పృ కనమల సగటు ఎతా 1,680 మీటర్పు.
3. పశ్చిమ కనమలు తూర్పృ కనమల కాంటే ఎత్తానవి.
4. టిబెట్ పీఠభూమి ఎతా 4,500 మీటర్పు కాంటే ఎకుకవ్.
5. హిమాలయ శ్చఖరాల ఎతా 6100 మీటర్పు కాంటే ఎకుకవ్ .

గంగా డెల్లి
భహానది డెల్లి

కృషాణ డెల్లి

గోదావరి డెల్లి
పెన్నన డెల్లి
కావేరి డెల్లి

Q. భారతదేశ భౌతిక పటంలో డెలాు ప్రాంతాలను
గుర్కాంచండ్డ. వాట్ట ఎత్తాలలో తేడాలు ఏమిట్ట?
గంగా-సిందూ మైదానాలతో వీట్టని పోలచండ్డ.
1. భారతదేశాంలో అనేక నద్వ మైదానాలు
ఉనాూయి.
2. గాంగా మైదానము, గోదావ్రి మైదానము,
కృష్ట్రణ మైదానము మొదలైనవి.
3. నదులు సముద్రాలలో కలిస్క ప్రాాంతాంలో
డెలాటలు ఏరృడత్యయి.
4. మైదానములు నద్వ కోత వ్లన ఏరృడత్యయి.
5. డెలాట ప్రాాంత్యలనీూ దాదాపు ఒకే ఎతాలో
ఉనాూయి.
6. డెలాటల కాంటే మైదానాల ఎతా ఎకుకవ్.

కీలక పదాలు

1. జీవనద: న్నరాంతరాం నీటి ప్రవాహాం ఉాండే నది. హిమాలయ నదులు అనీూ
జీవ్నదులే.
2. ద్వీపకలపం: మ్మడు వైపులా నీర్ప ఒక వైపు భూభాగాం గల భూ సవరూపము.
3. కరల్: కన్నూ రకాల సముద్ర జీవుల స్రావ్ములతో ఏరృడిన రాంగు రాళ్ళు తకుకవ్
లోత, బరదలేన్న వెచిన్న సముద్ర నీటిలో ఏరృడత్యయి. ఉదా: పగడములు.
4. డూన్: న్నమూ హిమాలయ,శ్చవాలిక్ శ్రేణులమధ్ై ఉాండే లోయలన డూన్ అాంటార్ప
.ఉదా: డెహ్రాడూన్,కోట్లుడూన్,పాట్లు డూన్.
5. అంగారా భూమి: ట్లథిస్ సముద్రాన్నకి ఉతారాంగా ఉనూ భూభాగాం.
6. గోండాీనా భూమి: ట్లథిస్ సముద్రాన్నకి దక్షిణాంగా ఉనూ భూభాగాన్నూ గోాండ్వవనా
భూమి అాంటార్ప. (ప్రస్సాతాం దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, మడగాసకర్, భారతదేశాం,
మలేసియా, తూర్పృ ఇాండీస్, ఆస్కాలియా, అాంటారికటికా)
7. శివాలక్: హిమాలయాలలో మ్మడు సమాాంతర శ్రేణులు కలవు. దక్షిణపు శ్రేణిన్న
శ్చవాలిక్ శ్రేణి లేదా బాహై హిమాలయాలు అన్న అాంటార్ప.
8. పూరాీంచల్: భారతదేశాన్నకి తూర్పృ సరిహదుీగా (ఈశానై రాష్ట్రాలలో)విసారిాంచి
ఉనూహిమాలయ పరవత్యల(కాండలు)న పూరావాంచల్ పరవత్యలు అాంటార్ప.
9. లారేసియా: ప్రస్సాత ఉతార అమెరికా, గ్రీన్ లాైాండ్ , భారత ఉపఖాండ్వన్నకి
ఉతారాంగా ఉనూ యురేసియా మొత్యాన్నూ లారేసియా అాంటార్ప.
10.వరాాచాాయా ప్రాంతం: నీటి ఆవిరితో కూడిన పవ్నాలకు పరవత్యలు అడుడ
వ్చిినపుృడు అవి పైకి లేచి వ్రాాన్నూస్తాయి. పరవత్యన్నకి ఆవ్ల వైపున వ్రాాం చాలా
తకుకవ్గా పడుతాంది. ఇదే వ్రాాచాాయా ప్రాాంతాం.
11.భాబర్: హిమాలయాల లోన్న శ్చవాలిక్ పరవత పాదాంల వ్దీ 8 నాండి 16 కి.మీ. ల
రాళ్ళు, గులక రాళు తో కూడిన భూసవరూపాన్నూ భాబర్ అాంటార్ప.
12.టేరాయి: అధిక తేమ , వ్నై మృగాలతో కూడిన చితాడి ప్రాాంతాం.

అంగార్ప భూమి

వరాాచాాయా
ప్రాంతం
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1. పశిచమాన ఉని గుజరాత్ లో కంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో సూర్యయదయం
రెండు గంటలముందు అవుత్తంద. క్యనీ, గడ్డయారాలు ఒకే సమయం
చూపిస్తాయి. ఎందుకని?
1. అర్పణాచల ప్రదేశ్ భారతదేశాంలో తూర్పృ వైపున గల చిటట చివ్రి రాష్ట్రాం.
2. గుజరాత్ భారదేశాన్నకి పశ్చిమాం వైపున గల చిటటచివ్రి రాష్ట్రాం.
3. తూర్పృ నాండి పశ్చిమాం వైపునకు మధ్ై గల దూరాం 2933 కి.మీ.
4. ఈ రాండు ప్రాాంత్యల సమయాలలో వ్ైత్యైసాం 2 గాంటలు.
5. ఈ వ్ైత్యైస్తన్నూ తొలగిాంచడ్వన్నకి భారతదేశాన్నకి మధ్ైగా పోయే
రేఖాంశాన్నూ అనసరిాంచి కాల న్నరణయాం చేస్తర్ప.
6. అాందుకోసాం 82½° తూర్పృ రేఖాంశాన్నూ ప్రామాణికాంగా తీస్సకునాూర్ప.
7. ద్వన్ననే భారత ప్రామాణిక కాల రేఖాంశాం అన్న కూడ్వ అాంటార్ప.
8. ద్వన్నవ్లేు, భారతదేశాంలో అన్నూ గడియారాలూ ఒకే సమయాం చూపిస్తాయి
2. హమాలయాలు ప్రసుాతం ఉని స్తానంలో లేకపోతే భారత ఉపఖండ
శీతోషాసిాత్తలు ఏలా ఉండేవి?
1. హిమాలయాలు తీవ్ర చలికాలాంలో మధ్ై ఆసియా నాండి వీచే చలుటి
గాలులన అడుడకుాంటాయి.
2. భారతదేశాంలో వ్రాపాత్యన్నకి హిమాలయాలే కారణాం.
3. గాంగా, సిాంధూ, బ్రహేపుత్ర జీవ్నదులకు హిమాలయాలు జనేస్తినము.
4. గాంగా, సిాంధూ, బ్రహేపుత్ర నదుల వ్లన స్తరవ్ాంతమైన మైదానాం
ఏరృడిాంది.
5. హిమాలయాలు లేకుాంటే భారతదేశాంలో ఋతపవ్న ప్రభావ్ాం ఉాండదు.
6. సముద్రాం నాండి వేసవిలో వ్చేి పవ్నాలన అడుడకన్న వేసవి వ్రాాన్నకి
కారణమవుతనాూయి.
7. హిమాలయాలు లేకుాంటే మన దేశాం ఉష్ణ ఎడ్వరిగా మారి ఉాండేది.
3. ఇకిడ పేర్కిని వాట్టలోా ఏఏ రాష్ణాలలోనికి హమాలయాలు విసార్కంచి
త ర రపదేశ్, సిక్కం, హర్పయనా, పంజాబ్, ఉత
త ర్పంచల్.
లేవు? మధ్య రపదేశ్, ఉత
A. హిమాలయాలు ఈ క్రిాంది రాష్ట్రాలలో విసారిాంచి లేవు
1. మధ్ై ప్రదేశ్ 2. ఉతార ప్రదేశ్
3. పాంజాబ్
4. హరాైనా
4. భారతదేశ ప్రధాన భౌగోళిక విభజనలు ఏవి? హమాలయ ప్రాంత
భౌగోళిక పర్కసిాత్తలలో ద్వీపకలప పీఠభూమిని పోలచండ్డ.
A. భారత దేశ ప్రధాన భౌగోళిక విభజనలు:
1. హిమాలయాలు.
2. గాంగా-సిాంధు మైదానాం.
3. ద్వవపకలృ పీఠభూమి.
4. తీర మైదానాలు.
5. ఎడ్వరి ప్రాాంతాం.
6. ద్వవులు.

గుజరాత్

82½° త్తరు రేఖంశం

మీ అభ్యసనానిి మెరుగు పరచుకండి.

అరుణాచల్స
ప్రదేశ్

హిమాలయాలు
విసతరంచిన రాష్ట్రాలు

థార్ ఎడారి

ద్వీపకలా
పీఠభూమి

ద్వవులు
ద్వవులు

హిమాలయ పా
ి తులతో ద్వీపకలా పీఠభూమిని పోలుుట.
ర ంత భౌగోళిక పరిసి

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

హిమాలయ పా
ర ంతం
భారతదేశాన్నకి ఉతార సరిహదుీగా ఉనాూయి.
ఇవి ప్రపాంచాంలోనే ఎత్తాన పరవత శ్రేణులు.
ఇవి రూపాాంతర శ్చలల వ్లు ఏరృడినవి.
ఇవి తూర్పృనాండి పశ్చిమాన్నకి వాైపిాంచి ఉనాూయి.
ఇకకడి నదులు జీవ్ నదులు.
కారకోరాం, తూర్పృ, పశ్చిమ హిమాలయాలు,
పూరావాంచల్ శ్రేణులు ఇాందులోన్న భాగాలు.
ఎవ్రస్ట, K2, కాాంచన గాంగా ఇకకడి శ్చఖరములు.
హిమాలయాలలో ముఖైమైన మ్మడు శ్రేణులు కలవు.
అవి. 1. హిమాద్రి. 2. హిమాచల్. 3. శ్చవాలిక్

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ద్వీపకలా పీఠభూమి పా
ర ంతం.
పీఠభూమి చుట్టట కనమలు, కాండలు కలవు.
ఇది గాండ్వవనా భూమిలో భాగాం.
ఇది అగిూపరవత శ్చలలచే ఏరృడినవి.
ఇది తూర్పృవైపుకు వాలి ఉాంది.
ఇకకడ జీవ్నదులు లేవు.
విాంధ్ై, స్తతృరా, తూర్పృ, పశ్చిమ కనమలు,
నీలగిర్పలు ఇకకడ ఉనాూయి.
అనైముడి, దొడబెటట ఇాందులోన్న శ్చఖరములు.
ద్వవపకలృ పీఠభూమి రాండు భాగాలు. అవి 1. మాలావ
పీఠభూమి 2. దకకన్ పీఠభూమి
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5. భారతీయ వయవస్తయానిి హమాలయాలు ఏ రకంగా ప్రభావితం చేసుానాియి ?
1. భారత ఆరిుక వ్ైవ్సికు వ్ైవ్స్తయాం వెన్నూముక.
2. హిమాలయ నదుల వ్లు ఏరృడిన మైదానాలు ఎాంతో స్తరవ్ాంతమైనవి.
3. హిమాలయ జీవ్నదులు వ్ైవ్స్తయాన్నకి అవ్సరమైన నీటి వ్సతి అాందిస్సానాూయి.
4. హిమాలయాల నాండి నదులు ఒాండ్రు మటిటన్న తీస్సకు వ్స్సానాూయి.
5. ఈ స్తరవ్ాంతమైన మృతిాకలు ఉతార భారతదేశాంలోన్న విశాలమైన మైదానాలలో
న్నక్షిపాాం చేయబడుతనాూయి.
6. ఇవి భారతదేశ వ్ైవ్స్తయ ఉతృతిాలో కీలక పాత్ర పోష్మస్సానాూయి.
7. హిమాలయ పరవత వాలులు వ్ైవ్స్తయాన్నకి అనకూలాంగా ఉనాూయి.
8. కాండవాలులలో ప్రముఖాంగా పాండిాంచే పాంట తేయాకు.
9. ఆపిల్, ద్రాక్ష, మలరీ, చెర్రీ, పీచ్, అప్రికాట్ వ్ాంటి పాండుు, బాదాం, వాల్ నట్
వ్ాంటి గిాంజలు పాండున.
10. ఈ విధ్ాంగా భారతీయ వ్ైవ్స్తయ అభివ్ృదిుకి హిమాలయాలు
దోహదపడత్యయి.
6. గంగా సింధూ నద్వ మైదానంలో జన స్తంద్రత ఎక్టివ, క్యరణాలను తెలుపండ్డ.
1. గాంగా-సిాంధు మైదానాంలో పాంటలు పాండటాన్నకి అనకూలమైన
స్తరవ్ాంతమైన ఒాండలి నేలలు ఉనాూయి.
2. గాంగా-సిాంధూనది మైదాన ప్రాాంతాంలో సాంవ్తసరాం పొడవునా
ప్రవ్హిాంచే జీవ్నదులు ఎకుకవ్గా ఉాండటాం వ్లన గోధుమ, వ్రి
పాంటలు బాగా పాండుత్యయి.
3. త్రాగునీటి సౌకరైాం, గృహ న్నరాేణాన్నకి అనవైన సిలాలు ఉాండుట
వ్లన జనస్తాంద్రత వ్ృదిు చెాందిాంది.
4. ఈ ప్రాాంతాంలో జీవ్నోపాధికి అనకూలమైన పరిసిితలు ఉనాూయి.
5. మానవ్ ఆవాస్తన్నకి అనవైన అన్నూ వ్నర్పలూ ఇకకడ ఉనాూయి.
6. కనక, గాంగా సిాంధూ నద్వ మైదానాంలో జన స్తాంద్రత ఎకుకవ్.

కొండవాలు వ్యవ్సాయొం

గొంగా సొంధూ నదీ మైదానొం

7. తూరుప మైదాన ప్రాంతాలు, పడమట్ట మైదాన ప్రాంతాల మధ్య పోలకలు,
తేడాలు ఏమిట్ట.

తూర్పా తీర ై మృదానము:

1. ఇది తూర్పృ కనమలకూ బాంగాళాఖత్యన్నకి మధ్ై తీరాం వెాంబడి ఉాంది.
2. ఈ మైదానము పశ్చిమ బెాంగాల్ నాండి కనాైకుమారి వ్రకూ విసారిాంచి ఉాంది.
3. ఈ మైదానాన్నూ బెాంగాల్, ఉతకళ్, సరాకర్, కోరమాండల్ తీరాలుగా పిలుస్తార్ప.
4. ఈ మైదానము వెడలుృగా బలుపర్పపుగా ఉనాూయి.
5. ఇాందు మహానది, గోదావ్రి, కృష్ట్రణ నదుల స్తరవ్ాంతమైన డెలాటలు ఉనాూయి.
6. తూర్పృ తీర మైదానాం ఆహార పాంటలకు ప్రసిదిీ.
7. ఇాందు చిలాక, కలేుర్ప, పులికాట్ వ్ాంటి సరస్ససలు ఉనాూయి.
9. ఇకకడ వ్ైవ్స్తయాన్నకి అవ్సరమైన స్తగునీటి వ్సతలు పుష్కలాంగా ఉనాూయి.

పశిుమ తీర ై మృదానము:

1. ఇది పశ్చిమ కనమలకూ అరేబియా సముద్రాన్నకీ మధ్ై తీరాం వెాంబడి ఉనాూయి.
2. ఈ మైదానము రాణ్ ఆఫ్ కచ్ నాండి కనాైకుమారి వ్రకు కలదు.
3 ఈ మైదానాన్నూ ప్రాాంత్యన్నూ బటిట కాంకణ్, కెనరా, మలబార్ తీరాలుగా పిలుస్తార్ప.
4. ఈ మైదానాం సనూగా, అసమానాంగా ఉాంది.
5. ఇాందు డెలాటలు లేవు.
6. పశ్చిమ తీర మైదానాం వాణిజై పాంటలకు ప్రసిదిీ.
7. ఇకకడ సరస్ససలు లేవు. లాగూను, వెనక జలాలు కలిగి ఉనాూయి.
9. ఇకకడ వ్ైవ్స్తయాన్నకి అవ్సరమైన స్తగునీటి వ్సతలు అాంతగా లేవు.
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8. భారత సర్కహదుులను చూపించే పటంలో కింద వాట్టని గుర్కాంచండ్డ. :
(i) కాండలు, పరవత శ్రేణులు- కారకోరాం, జసకర్, పాట్ కాయ్, జాంతియా, విాంధ్ై పరవత్యలు, ఆరావ్ళి, కారడమాం
కాండలు.
(ii) శ్చఖరాలు – కె 2, కాాంచన గాంగ, నాంగ ప్రభాత్, అనైముడి.
(iii) పీఠభూములు – ఛోటా నాగపూర్, మాలావ.
( iv) భారత ఎడ్వరి, పశ్చిమ కనమలు, లక్షద్వవప ద్వవులు.
నంగ ప్రభాత్

K2 శిఖరము
క్యరాకరం శ్రేణి
జస్తిర్ శ్రేణి

భారతదేశాం పరవత శ్రేణులు, శిఖరములు,
పీఠభూములు మరియు థార్ ఎడారి

క్యంచన గంగ శిఖరము
మాలాీ
పీఠభూమి

జంతియా

అనైముద శిఖరము
క్యరిమం కొండలు

9. భారతదేశంలో మైదాన ప్రాంతాలు వయవస్తయానికి
దోహదపడ్డనంతగా పీఠభూమి ప్రాంతాలు తోడపడవు – ద్వనికి
క్యరణాలు ఏమిట్ట?
1. మైదాన ప్రాాంత్యలు చదునగా ఉాంటాయి.
2. నదుల మెతాన్న స్తరవ్ాంతమైన మటిటతో ఏరృడినవి.
3. మానవున్న సిిర జీవ్నాన్నకి అనకూలాం.
4. ఒాండ్రు నేలలోు పాంటలు అధిక దిగుబడిన్న ఇస్తాయి.
5. పీఠభూమి ప్రాాంత్యలు ఎతా పలాులన కలిగి ఉాంటాయి.
6. పీఠభూమి ప్రాాంత్యలు తకుకవ్ స్తరవ్ాంతమైనవి.
7. పీఠభూములు అగిూ పరవత శ్చలలతో ఏరృడినవి.
8. పీఠభూమి ప్రాాంత్యలలో ఖన్నజ న్నలవలు ఎకుకవ్.
9. పీఠభూమి ప్రాాంత్యలలో తరచుగా కరవు సాంభవిస్సాాంది.
10. భారతదేశాంలో మైదాన ప్రాాంత్యలు వ్ైవ్స్తయాన్నకి
దోహదపడినాంతగా పీఠభూమి ప్రాాంత్యలు తోడృడవు.

భారతదేశంలోని
పీఠభూములు
మాలాీ
పీఠభూమి

దకిన్
పీఠభూమి

ఛోటా నాగపూర్
పీఠభూమి
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న్నర్కండం
బారెన్
మాలీువులు.

Indian Ocean
శ్రీలంక

(iii) కరిట రేఖ పోయే రాష్ణాలు.
1. గుజరాత్.
5. జారఖాండ్.
2. రాజస్తిన్.
6. పశ్చిమ బెాంగాల్.
3. మధ్ై ప్రదేశ్.
7. త్రిపుర.
4. చతీాస్ ఘర్.
8. మిజోరాాం.
(iv) భారత భూభాగంలో అనిింట్ట కంటే ఉతారాన ఉని అక్షంశం - భారత
భూభాగంలో అనిింట్ట కంటే ఉతారాన ఉని అక్షంశం 37°6' ఉతార అక్షంశం.
(v) భారత భూభాగంలో అనిింట్టకంటే దక్షిణాన ఉని అక్షంశం .
A. భారత భూభాగాంలో అన్నూాంటికాంటే దక్షిణాన ఉనూ అక్షాంశాం 8°4' దక్షిణ
అక్షాంశాం.
(vi) అనిింట్టకంటే తూరుపన, పడమరన ఉని రేఖంశాలు.
A 1. అన్నూాంటికాంటే తూర్పృన ఉనూ రేఖాంశాం 97°25' తూర్పృ రేఖాంశాం
2. అన్నూాంటికాంటే పశ్చిమాన ఉనూ రేఖాంశాం 68°7' పశ్చిమ రేఖాంశాం.
(vii) మూడు సముద్రాలు ఉని ప్రదేశం.
1. మ్మడు సముద్రాలు ఉనూ ప్రదేశాం-కనాైకుమారి.
2. ఇకకడ i. అరేబియా సముద్రము ii. హిాందూ మహాసముద్రము iii.
బాంగాళాఖతాం ఉనాూయి.
(viii) భారతదేశంనుండ్డ శ్రీలంకను వేరు చేసుాని జలసంధి.
భారతదేశాంనాండి శ్రీలాంకన వేర్ప చేస్సానూ జల సాంధి : పాక్ జలసాంధి.
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కరకటరేఖ

కనాయకుమారి

97°25' తూర్పు రేఖొంశము

భాయతదేశం

68°7‘ తూర్పు రేఖొంశము

భూటాన్

10. అటాాసును ఉపయోగించి కింద వాట్టని గుర్కాంచండ్డ :
(i) అగ్ని పరీతాల విస్సాటనం వల
ా ఏరాడ్డన ద్వవులు.
1. నార్కాండాం
2. బారన్
(ii) భారత ఉపఖండంలోని దేశాలు.
గోదావర్క
1. భారతదేశాం
2. పాకిస్తాన్
3. బాంగాుదేశ్
4. నేపాల్
కృష్ణా, గోదావర్క నదుల
5. భూటాన్
పర్కవాహక ప్రాంతం
6. శ్రీలాంక
37°6' ఉతైర అక్షొంశము
7. మాల్దీవులు.

8°4' ఉతైర అక్షొంశము

(ix) భారత దేశ కంద్ర పాలిత ప్రంతాలు
చొండీఘర్ట
ఢిల్లు

కవ్రత్తై

పాొండిచ్చేరి

అెండమాన్ నికోబార్
దీవులు

డామన్
డామన్, డయ్యూ
సలవసాా
దాద్రా నగర
హవేలీ

కంద
ర పాలిత పా
ర ంతాలు

- ర్పజధానులు

1. ఢిల్లా

- ఢిల్లా

2. అండమాన్ నికబార్ ద్వవులు

- పోర్ు

3. చండీఘర్

- చండీఘర్

4. దాద్రా నగర హవేల్ల

- సిలీస్తస

5. డామన్, డయ్యయ

- డామన్

6. లక్షద్వీప్

- కవరతిా

7. పాండ్డచేచర్క

- పాండ్డచేచర్క

పోర్ట్ బ్ుయర్ట

బాయర్
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K. Suresh, S.A., S.S.,
Z.P. (Boys) High School,
SRIKALAHASTI

sureshsrikalahasti.weebly.com
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PPTs, Videos, Previous Question
Papers, Model papers, Lesson Plans,
Teaching Notes, Materials,
Maps……etc., in Telugu and English
Mediums of APSCERT syllabus.

Visit
http://sureshsrikalahasti.weebly.com/
gurudeva.com - new
http://mana social.weebly.com
https://www.youtube.com/user/1973shekar
https://www.youtube.com/user/kunaatisuresh

K. SURESH

sureshsrikalahasti.weebly.com
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భారత రాష్ట్రపతులు

1. Dr. రాజంద్ర ప్రస్తద్

2. సరేీపలా రాధాకృషాన్

3. Dr. జాకిర్ హుస్కసన్

మహమద్ హదయత్తలాా

4. V.V. గిర్క

5. Dr. ఫకృద్వున్ ఆల్ల అహమద్

6. B.D. జెట్టు

7. నీలం సంజీవ రెడ్డి

8. జాాని జల్ సింగ్

9. R. వంకట్రామన్

10. శంకర్ దయాల్ శరమ

11.K. R. నారాయణన్

12. A.P.J. అబ్దుల్ కలాం

13. ప్రతిభా పాట్టల్

14. ప్రణబ్ ముఖరీా

(ACTING PRESIDENT)

భారత ప్రధాన మంత్రులు

1) జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

2) గులాారీలాల్ నందా

3) లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి

4) ఇందరా గాంధీ

5) మొరార్కా దేశాయ్

6) చరణ్ సింగ్

7) రాజీవ్ గాంధీ

8) V.P. సింగ్

9) చంద్ర శేఖర్

10) P.V. నరసింహా రావు

11) దేవగౌడ

12) I.K. గుజ్రాల్

13) వాజ్ పాయి

14) మన్మమహన్ సింగ్

15) నరేంద్ర మ్నడ్డ

