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 अस्माकं पथृिव्ााः अन्ताःस्िाः भागाः 

 

अस्माकं पथृिवी एकाः गथतशीलाः ग्रहाः अथस्त । अस््ााः अन्तभााग ेतिा च 

बाह्यभाग ेसवादवै परिवतानं भवथत । थकं भवन्ताः कदाथप थचथन्ततवन्ताः ्त ्

पथृिव्ााः अन्तभााग ेथकं वताते ? पथृिवी केन वस्तनुा थनथमाता भवथत ?          

 

पृथिव्याः आन्तरिकभयगाः – 

पलाण्ुाः इव पथृिवी अथप एकस्् 

उपरि  एकाः संकें द्री बल््ा (पितो 

से) थनथमाता अथस्त (2.1 थचतं्र 

पश््न्त)ु ।  पथृिव्ााः उपरितमाः 

भागाः पपपटी इथत नाम्ना उच््ते ।  

अ्ं  कृशतमाः भागाः भवथत ।  

अ्ं भागाः महाथिपी्संहतौ 35 

थकलोमीटि-परिथमतं तिा च 

समदु्रतले अ्ं भागाः केवलं 

पञ्चथकलोमीटि-परिथमतं भवथत । 

महाथिपी्संहथताः मखु््रूपेण 

थिथिकय एवञ्च ऎिुथिनय सदृश-खथनजने 

थनथमाता भवथत । एतदिाम ्अस्् नाम थिएि 

(थि - थिथिकय तिय च एि - एिुथिनय) 

इथत भवथत । महासागिस्् पपाटी मखु््ताः  

थसथलका तिा च मगै्नीथश्म ् इत््नेन 

थनथमाता भवथत ।  एतदिं थसम ै (थस -

थसथलका एवञ्च म ै - मगै्नीथश्म)् इथत 

कथ््ते (2.2थचतं्र पश््न्त)ु ।   

2 

किं भवन्तः जानन्न्त ?   

 न्वश्वस्य अन्ििंतमः गभीरः 

आिंारः दन्िण-अफ्रििंा-दशेे 

अन्स्त, अस्य गहनता प्रायः 

चत ःफ्रिंलोमीटर-पररन्मतं  

वततते । तलैस्य अन्वेषणे 

अन्भयन्तारः षट् फ्रिंलोमीटर-

पररन्मतं खननं िं वतन्न्त । 

 पृन्िव्ाः िेंन्रपयतन्तं गमनािं 

(यः सवतिा असंभवः वततते) 

भवन्भः सम रस्य तले 6000 

फ्रिंलोमीटरपररन्मतं गभीरं 

यावत् खननं िंरणीयं 

भन्वष्यन्त । 

 

 

थचत्रम-् 2.1 पथृिव्ााः आन्तरिकभागाः 

 

थचत्रम ्– 2.2 महाथिपी्पपाटी तिा च महासागिी्भागाः 
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        पपाटी इत््स्् अधाः मणैटल इथत भवथत, ्ाः 2900 थकलोमीटि-परिथमतं गहनाता्ां 

थवस्ततृा अथस्त । एतस््ााः सवााथधकाः अन्तस्तमाः भागाः क्रोड इथत कथ््ते । ्स्् थत्रज््ा 

3500 थकलोमीटि-थमतं वताते । इद ं मखु््ताः थनकललौहभ्ााः थनथमातं भवथत, अताः अस्् 

नाम थनफे (थन- थनथकल तिा च फे-फैिस) इथत भवथत । केथन्द्र्को्स्् तापमानं तिा च 

वा्दुाबाः भािाः च उच्चस्तिे भवथत । 

शैियथन खथनजयथन च 

पथृिव्ााः पपाटी  थवथभन्नथवधशलैैाः थनथमाता भवथत । पथृिव्ााः पपाटी ्ैाः खथनजपदािथाः 

थनमी्ते तादृशानां खथनजपदािाानां थकथञ्चत ्प्राकृथतकथपण्ं शैिि ्इथत उच््ते । शलैाथन 

थवथभन्नवणा्कु्ताथन थवथभन्ना-काि्कु्ताथन भथवतुं शक्नवुथन्त । 

मखु््रूपेण शैलाथन थत्रथवधाथन सथन्त- आग्ने्शैलाः (इथग्न्स) अवसाथदशैलाः (सेथ्मेंट्री) 

तिा च का्ान्तरितशलैम ्(मटेामोिथफक) इथत । 

 द्रथवतमैग्माशीतलाः भतू्वा दृढाः भवथत,अस्् शैलस्् नाम आग्ने्शलैाः इथत कथ््ते । 

अस््ैव नाम प्रािथमकशलैम ्अथप भवथत । आग्ने्शैलं थिथवधं भवथत अन्तभथेदशलंै तिा 

च बथहभथेदशलैम ्। 

थकं भवन्ताः ज्वालामखुीताः  थनाःसतृा लावा इत््स्् कल्पनां कतुं  शक्नवुथन्त ? वस्ततुाः 

अथग्नाः इव िक्तद्रथवतमगै्मा एव लावा पदवाच््ा वताते, ्ा पथृिव्ााः आन्तरिकभागताः  

थनगात्् भतूले आगच्छथत, एषा तीव्रगत््ा शीतलां भतू्वा दृढाः भवथत । पपाट््ाम ्एतादृश ं

शलैम ् बथिभेथि आग्ने्शैिि ् इथत उच््ते । एतस््ााः संिचना लघतुमा भवथत ।  

उदाहिणािाम ् – बेसाल्ट । दक्कन-नामकोपत््का बेसाल्टशलैेन एव थनथमाता  भवथत । 

द्रथवतमैग्मा कदाथचत ्  पपाट््ााः अन्तभााग ेएव शीतला भवथत । अन्तभााग े्ा द्रथवतमगै्मा 

शीतला भवथत  तत ् अन्तभेथिशैिि ् इथत उच््ते । शनैाः शनैाः शैत््कािणात्  एतत् 

बहृत्तमााः अव्थवनाः भवथन्त । एतस्् उदाहिण ं गे्रनयइट इथत अथस्त । अवस्किस्् तिा च 

गोधमूादीनाम ्पेषणा् एतस्् शलैस्् उप्ोगाः भवथत । 

    शलंै थवथछद्य त्रथुटत्वा अिवा पिस्पिाघातेन लघ-ुलघरुूपेण अव्वााः भवथन्त । ्ेषां 

कणानां नाम अवियिाः इथत भवथत । एते अवसादााः वा्ाुः जलम ् इत््ाथदथभाः एकस्मात् 

स्िानात ्स्िानान्तिण ं संप्राप्् एकत्रीभवथन्त ।  एते अदृढााः अवसानााः अथभभू्   तिा च 

दृढीभू्  शलैस्् तलथनमााण ं कुवाथन्त । एतादृशस्् शलैस्् नाम अवसाथदशलैम ् इथत  

उच््ते । उदाहिणािं - बालकुाश्म थसकता्ााः अव्वाैः थनमी्ते । अथस्मन ् शलेै पादपााः 

जन्तवाः तिा च अन््सकू्ष्म-जीवाणवाः एषां वासाः कदाथचत ् तथस्मन ् शलेै आसीत,् तेषां 

जीवयश्ि अथप भथवतुं शक्नोथत । 

   आग्ने्शलंै तिा च अवसाथदशलैम ् उच्चताप-वा्भुाि -कािणात ्का्ान्तरितशलैरूपेण 

परिवथतातं भथवतुं शक्नोथत । (2.3 थचतं्र पश््न्त)ु । उदाहिणािं - थस्नग्धमथृत्तका स्लेटरूपेण 

तिा च चणूााश्म  श्वेतशलै-प्रस्तिरूपेण परिवताते । 

थकिं  भवन्ताः जयनथन्त ?  

 पथृिव्ााः आ्तनस्् 

एकप्रथतशतभागाः एव 

पपाटीरूपेण वताते । 84 

प्रथतशतं मैंटलरूपेण तिा 15 

प्रथतशतभागाः क्रो्-रूपेण 

वताते । पथृिव्ााः थत्रज््ा 6371 

थकलो-मीटि-परिथमतम ्अथस्त।  

शब्दस्य उत्पन्तः  

इथग्न्ि- लैथटन-शब्द-इथग्नस 

इत््स्् अिााः अथग्नाः वताते ।   

िेथडिेंट्री- लैथटन-शब्द-सेथ्मेंटम 

इत््स्् अिााः थस्ििाः। 

िेटयिोिथिक- ग्रीक-

शब्दाःमेटामोिफ़ोस इत््स्् अिााः 

रूपपरिवतानम ्अथस्त । 

शब्ियवथिाः   

जीवयश्ि- शैलानाम ्अधो-भागे 

अथभभतूानां मतृानां पादपानां 

तिा च जन्तनूाम ्अवशेषााः 

जीवाश्मपदवाच््ााः भवथन्त। 

 

थचत्रि,् 2.3  कय्यन्तरितशैिे परिवथतपति ्

अवियथिशैिि ्
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     शलैाथन अस्मभ्ं बहूप्ोगीथन भवथन्त । कठोिशैलानाम ्उप्ोगाः मागााः, 

गहृ ं तिा च भवनम ् इत््ाथदभ्ाः भवथत । भवन्ताः थशलानाम ् उप्ोगम ्

अनेकक्री्ास ु कुवाथन्त । उदाहिणािं सप्तथशला (थपटू्ठ), थचथब्््ी (स्टाप ू्ा 

थकट-थकट), पञ्चथशला (थगट्टी) आथद । भवन्ताः स्वकी्-थपतामह ं तिा च 

थपतामहीं, थपतिौ, प्रथतवथेशनम ् इत््ादीन ् पष्ृ्टवा अन््ासां क्री्ानां थवष्े 

ज्ञात्वा नामाथन थलखन्त ु। 

 

 

 

 

 

िक्तदगु ंिक्तथशलाथभाः थनथमातम ्अथस्त ।    श्वेतशलैम्म ्अथस्त | 

भवन्ताः ज्ञात्वा आश्च्ाचथकतााः भथवष््थन्त, ्त ्  कासथुचत् थनथश्चतदशास ु एकथवधस्् शैलचक्री्थवथधना पिस्पिं परिवथतातं 

भवथत, अस््ैव नाम शैिचक्रि ् इथत भवथत । भवन्ताः जानथन्त ्त ्द्रथवतमैग्मा शतै््ं भतू्वा कठोियग्ने्शैििं भवथत ।  इमाथन 

आग्ने्शलैाथन लघ-ुलघभुू्  

इतस्तताः स्िानान्तरितं भतू्वा 

अवसाथदशैलस्् थनमााण ं कुवाथन्त । 

ताप-प्रभाव-कािणने आग्ने्शैलाथन 

तिा च का्ान्तरित-शलैरूपेण 

परिवथताताथन भवथन्त । 

अत््थधकताप-प्रभाव(दाब)-

कािणने का्ान्तरितशलैाथन पनुाः 

द्रवीभू्  द्रथवतमगै्मारूपेण भवथत । 

एषा द्रथवतमैग्मा पनुाः शीतलं भतू्वा 

कठोियग्ने्शैिरूपेण परिवथताता 

भवथत । (2.4 थचतं्र पश््त)ु 

   

           थचत्रि-् 2.4 शैिचक्रि ्  
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शलैाथन थवथभन्नखथनजाैः थनथमाताथन भवथन्त । खथनज ंप्राकृथतकरूपेण उपलभ्मानाः पदािााः 

अथस्त, ्स्् थनथश्चतधमााः तिा च थनथश्चत-िासा्थनक-थमश्रण ं भवथत । खथनजं 

मानवजाथतभ्ाः महत्त्वपूण ं भवथत । केषाथञ्चत ् खथनजानाम ् उप्ोगाः इन्धनम ् इव भवथत, 

्िा - अङ्गािाः, प्राकृथतकअथनलाः इथत तिा च पेट्रोथल्म ् इत््ाथद । तेषां उप्ोगाः 

्न्त्रागािे, औषथधष,ु उवािके इत््ाथदष ु भवथत, ्िा – लौहम,् एल््थूमथन्म,् सवुणाम,् 

्िेूथन्म ्इत््ाथद । 

 

  

अभ्ासाः 

1-थनम्नप्रश्नयनयि ्उत्तियथण िितु ? 

(क) पथृिव्ााः त्रीथण स्तिााः के सथन्त ? 

(ख) शलंै थकं भवथत ? 

(ग) थत्रथवधशलैानां नामाथन थलखन्त ु? 

(घ) बथहभथेदनाम ्अन्तभथेदनां शलैानां थनमााण ंकिं भवथत ? 

(च) शलैचकं्र नाम थकम ्? 

(छ) शलैानाम ्उप्ोगाः थकम ्अथस्त ? 

(ज) का्ान्तरित शलैाथन नाम थकम ्? 

 

2-ििुथचति ्उत्तिि ्अङ्क्न्तु- 

(क)  द्रथवतमैग्मा इत््नेन थनथमातं शैलम ्

(1)  आग्ने्म ्    (2) अवसाथद    (3) का्ान्तरितम ्

(ख) पथृिव्ााः अन्तितमाः स्तिाः  

(1) पपाटी           (2) क्रो्ाः       (3) मणैटल 

(ग) सवुण,ं पेट्रोथल्ं तिा च अङ्गािाः कस्् उदाहिणाथन सथन्त ? 

    (1) शलैम ्                            (2) खथनजम ्    (3) जीवाश्म 

(घ)  शलैम,् ्थस्मन ्जीवाश्म भवथत - 

     (1) अवसाथदशैलम ्     (2) का्ान्तरितशलैम ्  (3) आग्ने्शलैम ्

(च) पथृिव्ााः सकू्ष्मतमाः स्तिाः (पित) 

      (1) पपाटी     (2) मणैटल                    (3) क्रो्ाः 

आगच्छन्त  फ्रिंन्ित ्िृंत्वा 

जानीमः  

भवतां राज्य ेकिं किं खन्नजं 

उपन्स्ितं वततते ? 

स्विंीयिंक्ष्यायां प्रदशतनािं 

फ्रिंन्ित् उदाहरणम् एिंत्री-

िं वतन्त  । 
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3- थनम्नथिथखत-प्रश्नयन ्िेिथ्त्वय िुिेथितिं ्ुग्ििं कुवपन्तु – 

   (क) क्रो्ाः        (1) पथृिव्ााः पषृ्ठम ्

   (ख) खथनजाथन (2) मागाभवन्ोाः थनमााणािाम ्उप्ोगाः भवथत 

   (ग) शलैाथन               (3) थसथलका तिा च एलथुमना इत््ाभ्ां थनमी्ते 

   (घ) थस्नग्धमथृत्तका       (4) अस्् एकं थनथश्चतं िासा्थनकथमश्रण ंभवथत  

   (च) थस्ेल ्  (5) अन्तस्तमाः (सबसे भीति) स्तिाः भवथत । 

                              (6) स्लेटरूपेण परिवथतातं भवथत । 

  (7) शलैस्् परिवतानप्रथक्र्ा  

4- कयिणिं ज्ञयप्न्तु-  

(क) व्ं पथृिव्ााः केन्द्रप्ान्तं न गन्तुं शक्नमुाः । 

(ख) अवसाथदशलैाथन अवसादाैः थनमी्न्ते । 

(ग) चणूााश्म (चनूा पत्िि) संगमिमिरूपेण परिवताते । 

5- आगच्छन्तु क्रीडयिाः- 

(क) थनम्नवस्तषु ुउप्जु््मानस्् खथनजानां अथभज्ञानं कुवान्त ु। 

(ख) थवथभन्नखथनजाैः साधािणत्ा थनथमात-वस्तनूां थचतं्र आथलखन्त ु। 

 

  


