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MM314 Abstract Algebra1, Second Midterm, Fall 2017, Due December 13, 2017
االختبار الثاني في مقرر الجبر المجرد – 1فصل الخريف – العام الجامعي 2018 \ 2017
الزمن :ساعة ونصف

أجب عن  4أسئلة فقط من األسئلة التالية:
.1أ) ضع سؤاالً جيدا ً في مقرر جبر مجرد 1ثم أجب عليه.
ب) إذا كان  aعنصرا ً في الزمرة  Gرتبته  mبرهن أن  a n  eإذا وإذا كان فقط m n

.2أ) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:
( )iإذا كان   : G  Gدالة تشاكل فإن }ker   {x  G : ..............
( )iiالتشاكل الزمري التقابلي يعرف كما يلي..................................
( )iiiالعنصر المحايد في زمرة القسمة هو..............................
ب) أوجد المجموعات المصاحبة للزمرة الجزئية } H  {0,3,6,9من الزمرة ) ( Z12 , 12

.3أ) ليكن )  ( Z 8 , 8زمرة .أوجد كل مولدات  Z8ورتبة العنصر ̅ 2ومعكوس العنصر ̅3
والزمر الجزئية من Z8

ب) ليكن  H i iIعائلة من الزمر الجزئية الناظمية من الزمرة  Gبرهن أن  H i

*الكتااا ااة كقل قل
الحبر الجاااال لن
يااا اااتااا اااا جاااا اااة
الااتااكااتااق اااة ااقاالاا
الرصاص.
*غااياار م ااااااااتااق
ااااساااااات تاااال ا لاااة
الحاسبة

زمرة جزئية

ناظمية من G

.4أ) برهن أنه إذا كانت  Gزمرة تبديلية فإن زمرة القسمة  G / Nتكون تبديلية أيضا ً
حيث  Nزمرة جزئية ناظمية من . G
ب) ضع عالمة √ أمام العبارة الصحيحة وعالمة  أمام العبارة الخاطئة:
 )iال توجد دالة تشاكل تقابلي بين الزمرة )  (𝑍4 , +4وزمرة كالين الرباعية.
 )iiأي زمرتين من الرتبة  6متشاكلتين تقابليا ً
 )iiiنواة التشاكل من الزمرة  Gإلى الزمرة  G تكون زمرة جزئية من . G
 )ivالزمرتين ) (7Z,+) ، (Z,+غير متشاكلتين تقابليا ً ألن  2 Zبينما 2 7 Z
.5أ) برهن أن الزمرتين ) (,) , ( ,متشاكلتين تقابلياً.
أعط ( إن وجد ) مثاالً مناسبا ً لكل فقرة مما يلي:
ب) ِ
( )iزمرة منتهية مولدة بعنصر واحد فقط
( )iiزمرتين غير متشاكلتين تقابليا ً.
( )iiiدالة تكون تشاكل بين أي زمرتين.
انتهت األسئلة  ....أرجو لكم التوفيق والنجاح  ...د.حممد أمحد امحوده 2017-12-13
سؤال إضافي (5درجات) :برهن أن كل زمرة دورية غير منتهية مولدة بعنصرين فقط.

