
 رابطه بین اعداد 

از نظر محاسبات ارث ، دو عدد یا متساوی و متماثل هستند و یا اینکه مختلف هستند و دو عدد مختلف یا متداخل هستند و یا متوافقند و 

 یا متباین هستند .

تداخل هستند عدد بزرگتر مضربی از عدد کوچکتر باشد دو عدد مدر صورتی که .  2و  2فرض تماثل و تساوی که واضح است مثل 

 9و6،  8و21. و در صورتی که دو عدد مضرب مشترکی غیر از عدد یک داشته باشند آن دو عدد متوافق هستند مثل  9و3،  22و4مثل 

 8وفق عدد  21و  8باید توجه داشت درمورد توافق وفق یکی از اعداد عبارت است تقسیم عدد بر مضرب مشترک پس برای مثال در  .

 .  21و3،  7و5در غیر این صورت عددها متباین خواهند بود مثل  .مضرب مشترک می باشد 2را که چ 4عبارت است از 

که دارای  28و  22نکته : در صورتی که دو عدد دارای مضربهای مشترک متعددی هستند مضرب بزرگتر را مالک قرار می دهیم مثل 

 می باشد . 6هستند و مالک محاسبات عدد  6و  3،  2مضرب مشترک 

 طریقه محاسبه 

فقط فرض  مثال  اگر پس. 8و  6،  4،  3،  2تاست.  5ابتداءا باید مخرج فرض را تعیین کرد و به طور کلی مخارج فروض  .2

بر یکی اکتفا می کنیم و در  2خواهد بود. و اگر بیش از دو فرض باشد در صورت تماثل 2نصف وجود داشته باشد مالک 

وفق  4بر عدد بزرگتر اکتفا می کنیم و در صورت توافق 3و در صورت تداخلمی کنیم. در هم ضرباعداد را  2صورت تباین

یکی را در دیگری ضرب می کنیم تا مخرج فرض معلوم شود البته اگر فرض وجود نداشته باشد مالک مجموع سهام خواهد 

 بود.

در ولی  6بین آنها تقسیم می شودباشند گاهی از اوقات سهم هر گروهی بدون کسر  5در صورتی که سهام و فروض مساوی .2

صورتی که بین سهام و تعداد یک دسته انکسار وجود داشته باشد اگر بین عدد و سهم تباین وجود داشته باشد عدد را ضرب 
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و اگر بین آن دو توافق                                                                                                 7.در مخرخ فروض می کنیم

باشد و تعداد  4مثال اگر سهم  8.و حاصل را ضرب در مخرج فرض می کنیم را تقسیم بر مضرب می کنیم عددوجود داشته باشد 

اما اگر بر بیش از   ضرب در مخرج می کنیم . کرده و 2را تقسیم بر  6از دو هستند متوافقند و لذا  یباشد چون هر دو مضرب 6

 ، خود دارای سه حالت است :یک گروه انکسار وجود داشته باشد 

 9.بین نصیب هر گروهی و تعدادشان توافق است -2

 21بین نصیب هر گروهی و تعدادشان تباین است. -2

        22بعضی متوافق و بعضی متباین هستند . -3

، در صورت دوم تعداد را دست نخورده باقی می رکشان می کنیم تعداد هر گروهی را جداگانه تقسیم بر مضرب مشتدر صورت اول 

فرض  4را با هم مقایسه می کنیم که خود  سپس خود عددهاگذاریم و در صورت سوم متوافق ها را مانند حالت اول محاسبه می کنیم . 

 دارد :

  25تباین – 244توافق - 3 23تداخل -222تماثل -2

در مخرج فرض ضرب می کنیم . در فرض تداخل عدد بزرگتر را در مخرج فروض  و آن را در فرض اول بر یکی از عددها اکتفاء کرده

و در صورت توافق یکی از عددها را بر مضرب مشترک تقسیم کرده ضرب در عدد دیگر کرده و حاصل را ضرب در ضرب می کنیم 

 ج فروض ضرب می کنیم .مخرج فروض می کنیم و در صورت تباین اعداد را در هم ضرب کرده و حاصل را در مخر
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