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1. एकण पेरुच्यण 5 समणन फोडी केल्यण आणर् त्यणतील 2 खणल्ल्यण, तर उरलेलण पेरू अपरू्णांकणत 
कसण ललहितण येईल? 

a) 2/5 

b) 3/5 

c) 1/5 

d) यणांपकैी नणिी 

उत्तर - (b) 

2. एकण अपरू्णांकणचण अांश त्यणच्यण छेदणपेक्षण 3 ने लिणन आिे. तर खणलीलपकैी तो अपरू्णांक 
कोर्तण? 

a) 1/6 

b) 9/6 

c) 6/9 

d) b आणर् c दोन्िी 

उत्तर - (c) 

3. 8 खेळणयणांपकैी 3 खेळर्ी लणल रांगणची आिेत. लणल खेळर्ी दणखविणयणसणठी अपरू्णांक िणपरलण, 
तर त्यण अपरू्णांकणच्यण छेदणत कोर्तण अांक येईल?  

उत्तर - 8 

4. 12/36  म्िर्ज े

a) 1/3 

b) 6/12 

c) 1/4 

d) 4/9 

उत्तर - (a). अांशणलण आणर् छेदणलण 12 ने भणगल.े 

5.  42/48  आणर् 
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a) 2/8 

b) 21/24 

c) 14/16 

d) b आणर् c 

उत्तर - (d). अांशणलण आणर् छेदणलण 2 ने भणगले तर (b) येत ेआणर् 3 ने भणगले तर (c). 

6. 7/9  म्िर्ज े

a) 21/36 

b) 28/45 

c) 63/81 

d) a आणर् b 

उत्तर - (c). अांशणलण आणर् छेदणलण 9 ने गरु्ले. 

7.   2/8  आणर्  4/16   िे सममलू्य अपरू्णांक आिेत. कणरर् 

a) सिव अांश आणर् छेद िे सम सांख्यण आिेत 

b) सिव अांश आणर् छेदणांनण 2 ने भणग जणतो 

c) 2 x 16 = 8 x 4 

d) िे अपरू्णांक सममलू्य नणिीत 

उत्तर - (c) 

8.  3/7 चण सममलू्य अपरू्णांक लमळविणयणसणठी खणलीलपकैी कणय करणिे? 

a) अांशणत आणर् छेदणत 2 लमळिणिेत  

b) अांशणतनू आणर्छेदणतनू 2 िजण करणिेत 

c) अांशणत 7 आणर् छेदणत 3 लमळिणिेत 

d) अांशणलण आणर् छेदणलण 2 ने गरु्णिे 

उत्तर - (d) 
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9. खणलीलपकैी कोर्त्यण जोड्यण िे सममलू्य अपरू्णांक आिेत? ( एक ककां िण एकणिून जणस्त पयणवय 
बरोबर अस ूशकतणत) 

a) 4/5, 16/25 

b) 4/9, 9/4 

c) 3/9, 4/12 

d) 7/28, 5/20 

उत्तर - (c) आणर् (d) 

 

10. खणलील चचत्रणतलण ककती भणग रांगिलेलण आिे? अपरू्णांकणत सणांगण. 
 

 
 

उत्तर -  1/3 

11. खणलील चचत्रणतलण ककती भणग ननळण आिे? 
 

 

 
उत्तर -  4/9 
 

12. खणलीलपैकी कोर्त ेचचत्र इतरणांपेक्षण िेगळण अपूर्णांक दणखित?े 
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उत्तर - (c) 

 

ककती उत्तरे बरोबर आली? बऱ्यणच चकुण झणल्यण असतील, तर िेबसणईट िर पढुील धड ेबघण 
आणर् पनु्िण एकदण सोडिण – नक्की जमेल! 
 

 अपरू्णांक म्िर्ज ेकणय? 

 सममलू्य अपरू्णांक 

 

 


