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Title of the Project 

Know more about the layers and the moment of crust 
Introduction 

  Interior of the earth is consisting of three layers. Crust, mantle and 
core- I want to know what they are containing, the thickness of the layers and some 
more information about the interior part of the earth. 
          Aim of the project :  
 We can not go interior to the earth. And also we don’t see that part 
physically. But everyone has the interest to know about the interior part of the earth. 
Hence I took this as my project to know more about interior of the earth.  
  Collection of Material and data   
 I used my IX class text book, internet (provided in my school),  and 
some news paper clippings. 
 The pictures showing the main layers-    1.Crust 
     2. Mantle 
     3. Core 
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Preparation, Collection of Data and recording 
 
1. Crust is the outer part of the earth. 
2. The next part to crust is mantle and it is a pliable layer where the crust 

floats. 
3. The core again  divided into two parts-outer core and inner core.  
 we cannot travel up to the mantle to study but we can study with 
the substances from the mantle. The earth is an moving object and the crust 
part moves and changes its shape gradually. 
 As per the continental drift theory of Alfred Wegner, a massive 
super continent ,breaking into several large sections and they moved away 
from each other and still moving around. Earth’s crust was divided into some 
massive rocks called plates and these plates are floating on the mantle. This 
causes a slow moment to crust and this process leads to volcanic eruptions and 
earthquakes.  
 The inner core is completely solid and recent studies revealed that 
it is also had a slow moving capacity. 
 
  

 
  

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES LOG ON TO 
https://krbestsocialteache.wixsite.com/bestsocialteacher 



Now through this table we can get more information about the interior part of 
the earth that what is the thickness, what is the depth etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 While  preparing this project I got an idea about crust,mantle and 
core. And the minerals they are containing and their thickness. Finally know 
that the earth is  still very active and the Crust on which we live is still being 
changed by earthquakes, volconoes, subdiction of land and rise of mountains 
due to processes happening deep down the earth. 
 
 Conclusion:   
 And Finally I thank my class teacher smt. D. Vaniprabha garu and 
our Headmaster Sri K.S.V. Krishna Reddy garu for their kind support and 
advises. 
 

Sl.no Name of the 
layer  

Thickness Material it contains 

1. Crust  30-100 kms Various kinds of rocks 

2 Mantle 100-2900 kms Silicates 

3 Core 2,900-6376 kms 

3A.  Outer core 2,900 to 5,100 kms. Liquid metalic material like 
nickel and iron 

3B. Inner core  5,100 – 6,376 kms. Iron compounds and gold. 
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Conclusion 
  By this project I got good understanding about the 
physical feaures of India. I am very thankful to our class teacher smt 
D.Vaniprabha garu for her kind cooperation and advises. 
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THE BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUP IS  ONLY FOR SOCIAL 
STUDIES TEACHERS. IF YOU WANT TO JOIN SEND YOUR DETAILS TO 

KSV KRISHNA REDDY, ADMIN OF THE GROUP - 9492146689 
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బెస్ట్ సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూపు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో పోస్ట్లు చేయరాదు. విరామ సమయంలో చేయవచ్చు. 
గుడ్మార్నంగ్, పండుగ విషెష్ పంపరాదు.( అందర్ ఫోన్లూ హ్యంగ్ అవుతాయి కనుక) 
వయక్తిగత దూషణలకు దిగరాదు. వయర్ధ వాదనలు చేయరాదు. వయక్తిగత అంశాలు, ఫోటోలు గ్రూపులో పంపరాదు.  
మీవంతుగా సబెెకు్ పర్ంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైనన్ల పంచవచ్చు. (తకుువ  
   ఫోటోలతో, వివర్ణతో) 
సబెెకు్ విషయములు తపప ఇతర్ విషయములు ఏవీ పోస్ట ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లూ, అడ్వర్ట్జ్ మెంట్లూ, అపోహలు, అభ్యంతర్కర్ ఫారావర్డంగ్ మెసేజ్లూ పంపరాదు. 
సబెెకు్ సందేహములు మాత్రమే పోస్ట్ చేయవలెను.  
మూఢనమాకాలను ప్రచార్ం చేసే పోసి్ంగులు చేయరాదు.(దేవుడి బొమాలు, వాకయములు)  
గ్రూపులో వయక్తిగత చాటంగ్ చేయరాదు, వాదులాడ్రాదు.  
మనది సెకుయలర్ వాట్సాప్ గ్రూపు. ఏ మతానిన, దేవుడిని, వరాానిన, కులానిన క్తంచపర్చే వాయకయలు చేయరాదు. 
వివిధ మతాలు, కులాలు, రాజకీయ పార్ట్లు, ప్రభుతవ వయతిరేక వాయఖ్యలు చేయరాదు. 
సబెెకు్కు సంబందించి పంచే ప్రతీ ఫోటో, వీడియోకూ వివర్ణ క్రంద వ్రాయవలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటంచని వార్ని వంటనే తొలగంచ్చట జరుగును. 
గ్రూపులో చేరాలనుకునేవారు వార్ వివర్ములను కేవలం అడిాన్ వాట్సాప్ నంబరుకే ADDING  
   REQUST వాట్సాప్ ద్వవరా పంపాలి. అడిాన్ నంబరును ప్రతీ సభుయడూ తమ ఫోన్ కాంట్సక్్ట్్ లలో సేవ్  
   చేస్టకోవాలి. మీకు వయక్తిగత సందేశాలు పంపే నిమితిం. 
సభుయలు అడిగే ప్రశ్నలకు ఎవరైనా సమాధానం చెపపవచ్చు. కేవలం అడిాన్ మాత్రమే ప్రతిసపందించనవసర్ం లేదు.  
గ్రూపులోనుంది వైదొలిగే సభుయలు ముందుగా తెలియజేయాలి. లేనటూయితే తిర్గ మళ్ళీ గ్రూపులో చేరుుట  
   జరుగదు. 
 -  అడిాన్ KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS, GANTI 9492146689. 
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 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతయధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయుల మధయ విషయ 
సంబంధ చర్ు, పర్సపర్ సందేహ నివృతిి, పాఠయబోధన, మూలాయంకనం నందు తోడ్మపట్ల కోసం మన  
“బెస్ట్ సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడింది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధకులందరూ {మీరు 
ప్రభుతవ, ప్రైవేట్ల} ఏ పాఠశాలలో పనిచేస్టినాన సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ 
సంబంధ చర్ును మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు 
చేర్దలచ్చకుంటే వార్ వివరాలు, పూర్ి పేరు, హోద్వ, పనిచేస్టినన పాఠశాల, మండ్లం, జిలాూ వివరాలను 
అడిాన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు వాట్సాప్ ద్వవరా పంపండి. అడిాన్ ఫోన్ నంబరును మీ 
ఫోన్ కాంట్సక్ులలో సేవ్ చేస్టకోండి. 
                                                    సద్వ సంఘిక శాస్త్ర సేవలో 
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కొతిపేట మండ్లం,  
తూరుపగోద్వవర్ 
9492146689 

 
ఈ గ్రూపు కేవలం సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయులకు మాత్రమే. 

     


