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I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಈ ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶ? 

a) ಪೂರ್ವಘಟ್ಟ ಗಳು 

b) ಪಶಿ್ಚ ಮ ಘಟ್ಟ ಗಳು 

c) ಕ್ಷನರಾ ತಿೀರ 

d) ಕೀರಮಂಡಲ ತಿೀರ 

2. ಈ ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶ? 

a) ಸಾತ್ಪು ರ ಪ್ರ್ವತ ಶ್ರ ೀಣಿ 

b) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

c) ವಿಂದ್ಯಾ  ಪರ್ವತ ಸಾಲು 

d) ಅರಾರ್ಳಿ ಪ್ರ್ವತ ಸಾಲು 
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3. ಈ ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶ? 

a) ಸಾತ್ಪು ರ ಪರ್ವತ ಶ್ರ ೇಣಿ 

b) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

c) ವಿಂದ್ಯಾ  ಪ್ರ್ವತ ಸಾಲು 

d) ಅರಾರ್ಳಿ ಪ್ರ್ವತ ಸಾಲು 

 

4. ಈ ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶ? 

a) ಆನೈಮುಡಿ 

b) ಮುಳಳ ಯಾ ನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ  

c) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ  

d) ಮಿಜೊ ಬೆಟ್ಟ  
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5. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

b) ಸಾತ್ಪು ರ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

c) ಅರಾರ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

d) ಮೈಕ್ಷಲಾ ಶ್ರ ೀಣಿ 

 

6. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದಖನ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳವ  ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

c) ಛೇಟ್ನಾಗಪುರ ಪರ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

d) ಉತಕ ಲ ತಿೀರ ಪ್ರ ದೇಶ 
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7. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದಖನ್ ಪರ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳವ  ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

c) ಛೀಟ್ನಾಗಪುರ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

d) ಉತಕ ಲ ತಿೀರ ಪ್ರ ದೇಶ 

 

8. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಪ್ಶಿ್ಚ ಮ ಘಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

b) ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

c) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲು 

d) ಮೈಕ್ಷಲಾ ಶ್ರ ೀಣಿ 
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9. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಆನೈಮುಡಿ 

b) ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ 

c) ಗುರುಶ್ಚಖರ 

d) ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ  

 

10. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶ್ಚಖರ 

b) ಕೆ2 

c) ಕಾಿಂಚನಗಂಗಾ 

d) ಮಿಂಟ್ ಎರ್ರೆಸ್ಟಟ  
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11. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮನಾು ರ್ ಖಾರಿ 

b) ಖಂಬತ ಖಾರಿ 

c) ಕಛ್ ಖಾರಿ 

d) ಪ್ರಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 

 

12. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಿಂಕಣ ತೇರ 

b) ಕ್ಷನರಾ ತಿೀರ 

c) ಮಲಬಾರ್ ತಿೀರ 

d) ಸಕಾವರ್ ತಿೀರ 
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13. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಿಂಕಣ ತಿೀರ 

b) ಕ್ಷನರಾ ತಿೀರ 

c) ಮಲಬಾರ್ ತಿೀರ 

d) ಕೇರಮಂಡಲ ತೇರ 

 

14. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಿಂಕಣ ತಿೀರ 

b) ಕ್ಷನರಾ ತಿೀರ 

c) ಮಲಬಾರ್ ತೇರ 

d) ಸಕಾವರ್ ತಿೀರ 

 

 



 

 

  SSLC Social Science KM–MAP BASED MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 9 

 

15. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದಖನ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳವ  ಪರ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

c) ಛೀಟ್ನಾಗಪುರ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

d) ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ 

 

16. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಛ್ ಖಾರಿ 

b) ಪ್ರಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 

c) ಮನಾಾ ರ್ ಖಾರಿ 

d) ಕಚಿ್ಚ  
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17. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶ್ಚೀಖರ 

b) ಮುಳಳ ಯ್ಾ ನ ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ  

c) ಆನೈಮುಡಿ 

d) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ  

 

18. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶ್ಚೀಖರ 

b) ಮುಳಳ ಯಾ ನ ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ  

c) ನೇಲಗಿರಿ 

d) ನಾಗಾ ಬೆಟ್ಟ  
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19. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಛ್ ಖಾರಿ 

b) ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 

c) ಮನಾು ರ್ ಖಾರಿ 

d) ಕನಾಾ ಕುಮಾರಿ 

 

20. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ವಭಾಗರ್ನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕಿಂಕಣ ತಿೀರ 

b) ಉತತ ರ ಸ್ರ್ಕವರ್ ತೇರ. 

c) ಮಲಬಾರ್ ತಿೀರ 

d) ಕೀರಮಂಡಲ ತಿೀರ 
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21. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗಂಡಕಿ ಯೀಜನೆ 

b) ಕೀಸಿ ಯೀಜನೆ 

c) ರಿಹಿಂಡ್ ಯೀಜನೆ 

d) ಭಾಕರ  ನಂಗಲ್ ಯೇಜನೆ 

22. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ನಮವದ್ಯ ಯೀಜನೆ 

b) ಗಂಡಕಿ ಯಜನೆ 

c) ಬಿಯಾಸ್ ಯೇಜನೆ 

d) ಚಂಬಲ್ ಯೀಜನೆ 

23. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ನಮವದ್ಯ ಯೀಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನಾ ಸಾಗರ 

c) ಬಿಯಾಸ್ಟ ಯೀಜನೆ 

d) ಚಂಬಲ್ ಯೇಜನೆ 
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24. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ದ್ಯಮೇದರ್ ಯೇಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನಾ ಸಾಗರ 

c) ಕೀಸಿ ಯೀಜನೆ 

d) ಗಂಡಕಿ ಯೀಜನೆ 

25. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ರಿಹಿಂಡ್ ಯೀಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನಾ ಸಾಗರ 

c) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೇಜನೆ 

d) ಗಂಡಕಿ ಯೀಜನೆ 

26. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದ್ಯಮೀದರ ಯೀಜನೆ 

b) ಕೇಸಿ ಯೇಜನೆ 

c) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೀಜನೆ 

d) ಗಂಡಕಿ ಯೀಜನೆ 
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27. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕೃಷ್ಣ  ಮೇಲದ ಡೆ ಯೇಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನ ಸಾಗರ 

c) ಪಂಪ್ಸಾಗರ 

d) ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ 

28. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಕೃಷ್ಣ  ಮೇಲದ ಡೆ ಯೀಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನ ಸಾಗರ 

c) ಪಂಪ್ಸಾಗರ 

d) ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ 

29. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ನಮವದ್ಯ ಯೇಜನೆ 

b) ರಿಹಿಂಡ್ ಯೀಜನೆ 

c) ಚಂಬಲ್ ಯೀಜನೆ 

d) ಕೃಷ್ಣ  ಮೇಲದ ಡೆ ಯೀಜನೆ 
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30. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದ್ಯಮೀದರ್ ಯೀಜನೆ 

b) ರಿಹಿಂಡ್ ಯೇಜನೆ 

c) ಚಂಬಲ್ ಯೀಜನೆ 

d) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೀಜನೆ 

31. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ತ್ಪಿಂಗಭದರ  ಯೇಜನೆ 

b) ನಾಗಾರ್ಜವನ ಸಾಗರ 

c) ನಮವದ್ಯ ಯೀಜನೆ 

d) ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ 

32. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗಂಡಕಿ ಯೇಜನೆ 

b) ಕೀಸಿ ಯೀಜನೆ 

c) ರಿಹಿಂಡ್ ಯೀಜನೆ 

d) ಬಿಯಾಸ್ಟ ಯೀಜನೆ 
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33. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ಗಂಗಾ 

b) ಬರ ಹ್ಮ ಪುತರ  

c) ಸಿಿಂಧೂ 

d) ಯಮುನ 

34. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗಂಗಾ ನದಿ 

b) ದ್ಯಮೇದರ ನದಿ 

c) ಗೀದ್ಯರ್ರಿ ನದಿ 

d) ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ 

35. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಗೇದ್ಯರ್ರಿ ನದಿ 

b) ತ್ಪಿಂಗಭದರ  

c) ದ್ಯಮೀದರ ನದಿ 

d) ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ 
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36. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ಪ್ರಲಾರ್ ನದಿ 

b) ರ್ಕವೇರಿ ನದಿ 

c) ಭದರ  ನದಿ 

d) ಶರಾರ್ತಿ ನದಿ 

37. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ.  

a) ತ್ಪಿಂಗಭದರ  ನದಿ 

b) ಕಾವೇರಿ ನದಿ 

c) ಕೃಷ್ಣ ನದಿ 

d) ಶರಾರ್ತಿ ನದಿ 

38. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ದ್ಯಮೀದರ ನದಿ 

b) ಮಹನದಿ 

c) ಗೀದ್ಯರ್ರಿ ನದಿ 

d) ಕೃಷ್ಣ  ನದಿ 
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39. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ಸಿಿಂಧೂ ನದಿ 

b) ಯಮುನಾ ನದಿ 

c) ಚಂಬಲ್ ನದಿ 

d) ಸ್ಟ್ಲ ೇಜ್ ನದಿ 

40. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ಯಮುನಾ ನದಿ 

b) ತಪತ ನದಿ 

c) ಚಂಬಲ್ ನದಿ 

d) ಕಾಳಿ ನದಿ 

41. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಶರಾರ್ತಿ ನದಿ 

b) ಕಾಳಿ ನದಿ 

c) ತ್ಪಿಂಗಭದರ  ನದಿ 

d) ಕಾವೇರಿ ನದಿ 
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42. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ಗಂಗಾ 

b) ಬರ ಹ್ಮ ಪುತರ  

c) ಸಿಿಂಧೂ 

d) ಯಮುನ 

43. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ನದಿ ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ನಮವದ್ಯ ನದಿ 

b) ಯಮುನಾ ನದಿ 

c) ಕಾಳಿ ನದಿ 

d) ಸಟಿ್ ೀಜ್ ನದಿ 

44. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ನಾಗಾರ್ಜವನ ಸಾಗರ 

b) ಪಂಪಸಾಗರ 

c) ನಮವದ್ಯ ಯೀಜನೆ 

d) ಕೃಷ್ಣ  ಸಾಗರ ಯೀಜನೆ 
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45. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ 

a) ನಾಗಾರ್ಜವನ ಸಾಗರ 

b) ಪಂಪ್ಸಾಗರ 

c) ಗೇವಿಂದ ಸಾಗರ 

d) ಕೃಷ್ಣ  ಸಾಗರ ಯೀಜನೆ 

46. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಚೆನೆಾ ೈ 

b) ತ್ಪತಕುಡಿ 

c) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

d) ಪ್ರಾದಿೀಪ್ 

47. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

b) ಪ್ರಾದಿೀಪ್ 

c) ಎನ್ು ೀರ್ 

d) ಹಲ್ದದ ಯ್ 
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48. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ತ್ಪತಕುಡಿ 

c) ಎನ್ು ೀರ್ 

d) ಕಚಿ್ಚ  

49. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ತ್ಪತಕುಡಿ 

c) ಎನ್ಾ ೇರ್ 

d) ಕಚಿ್ಚ  

50. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

b) ಪ್ರಾದಿೀಪ್ 

c) ಕಲಕ ತತ  

d) ಹಲ್ಲದ ಯ 
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51. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಮಮವಗೀರ್ 

d) ಕಚಿ್ಚ  

52. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಮಮವಗೇರ್ 

d) ಕಚಿ್ಚ  

53. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಮಮವಗೀರ್ 

d) ಕಚಿ್ಚ  
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54. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

b) ಪರಾದಿೇಪ್ 

c) ಕಲಕ ತತ  

d) ಹಲ್ಲದ ಯ 

55. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ಕಚಿ್ಚ  

c) ಮಮವಗೀರ್ 

d) ನರ್ಶೇವಾ 

56. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಮಂಗಳೂರು 

b) ತ್ಪತಕುಡಿ 

c) ಎನ್ು ೀರ್ 

d) ಚೆನೆು ೈ 



 

 

  SSLC Social Science KM–MAP BASED MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 24 

 

57. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

a) ಹಲ್ಲದ ಯಾ 

b) ಎನ್ು ೀರ್ 

c) ವಶಾಖಪಟ್ಟ ಣ 

d) ಪ್ರಾದಿೀಪ್ 

58. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಅಹ್ಮದ್ಯಬಾದ್ 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಅಲಹಬಾದ್ 

d) ಸೂರತ್ 

59. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಅಮೃತಸ್ರ 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಹ್ರಿಯಾಣ 

d) ದೆಹ್ಲ್ಲ 
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60. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಬೆಿಂಗಳೂರು 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಚೆನೈ 

d) ಕಚಿ್ಚ  

61. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಭೂಪಾಲ್ 

b) ಮುಿಂಬೈ 

c) ಅಲಹಬಾದ್ 

d) ದೆಹ್ಲ್ಲ 

62. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಭೂಪ್ರಲ್ 

b) ಭುರ್ನೇಶ್ವ ರ್ 

c) ಅಲಹಬಾದ್ 

d) ಕಲಕ ತ್ತತ  
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63. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಕಯಮತ್ತತ ರು 

b) ಚೆನೆಾ ೈ 

c) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

d) ಮಧುರೈ 

64. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಕಯ್ಮತ್ತತ ರು 

b) ಚೆನೆು ೈ 

c) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

d) ಮಧುರೈ 

65. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ದೆಹ್ಲ್ದ 

b) ಡೆಹ್ರದೂನ್ 

c) ಅಮೃತಸರ 

d) ಭೂಪ್ರಲ್ 
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66. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಇರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಗಯಾ 

b) ಡೆಹ್ರದೂನ್ 

c) ಗೌಹಟಿ 

d) ಭೂಪ್ರಲ್ 

67. ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಈ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಗೌಹಟೇ 

b) ಗಯಾ 

c) ಭೂಪ್ರಲ್ 

d) ಕಲಕ ತ್ತತ  

68. ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಈ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಹೈದರಾಬಾದ್ 

b) ವಶಾಖಪ್ಟ್ಟ ಣ 

c) ಚೆನೈ 

d) ಬೆಿಂಗಳೂರು 
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69. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಇಿಂದೇರ್ 

b) ಹೈದರಾಬಾದ್ 

c) ಮುಿಂಬೈ 

d) ಅಹ್ಮದ್ಯಬಾದ್ 

70. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಜೈಪುರ್ 

b) ದೆಹ್ಲ್ಲ 

c) ಜಮುಮ  

d) ಅಹ್ಮದ್ಯಬಾದ್ 

71. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಲಕಾ ೇ 

b) ದೆಹ್ಲ್ಲ 

c) ಅಲಹಬಾದ್ 

d) ಅಹ್ಮದ್ಯಬಾದ್ 
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72. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಲಕು ೀ 

b) ನಾಗಪುರ 

c) ಅಲಹಬಾದ್ 

d) ಭೂಪ್ರಲ್ 

73. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಫೇರ್ಟವ ಬೆಲ ೇರ್ 

b) ನಾಗಪುರ 

c) ಕಲಕ ತ್ತತ  

d) ಭೂಪ್ರಲ್ 

74. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಪುಣೆ 

b) ಬಾಿಂಬೆ 

c) ಭೂಪ್ರಲ್ 

d) ಸೂರತ್ 
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75. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ದೇಹ್ರದೂನ್ 

b) ಬಾಿಂಬೆ 

c) ಕಲಕ ತ್ತತ  

d) ಶ್ಚಲ್ಲ ಿಂಗ್ 

76. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ಶ್ಚರ ೇನಗರ 

b) ದೆಹ್ಲ್ಲ 

c) ಕುಪ್ರವ ರಾ 

d) ಶ್ಚಲಿಾಿಂಗ್ 

77. ಈ ಭಾರತ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಿರುರ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

a) ತರುರ್ನಂತಪುರಂ 

b) ಬೆಿಂಗಳೂರು 

c) ಚೆನೈ 

d) ಮೈಸೂರು 
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78. ಈ ಭಾರತದ ನಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಗುರುಸಿದ ಸಥ ಳ 

a) ವಾರಣಾಸಿ 

b) ದೆಹ್ಲ್ಲ 

c) ಅಹ್ಮದ್ಯಬಾದ್ 

d) ಭೂಪ್ರಲ್ 

 


