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إرشادات حول االختبار األول في مقرر الجبر المجرد - 1فصل الخريف 2017
* االختبار سيكون إن شاء هللا تعالى يوم األربعاء الموافق  2017\12\13من الساعة  08:30إلى الساعة
 10:00صباحا ًبالقاعة رقم  402بمبنى الكلية.
* االختبار يشمل ما تم دراسته في المقرر من المجموعات المصاحبة إلى المبرهنة األساسية للتشاكل.
* االختبار مكون من  4أسئئةلة لكل سئئيال ي توى على فقرتين والجألء األكبر من االختبار يعتمى على ف م
للتعريفات والمبرهنات التي درسئئئت ا بالمقرر وسئئئيكلإ من إببات مبرهنتين على األقل وككل سئئئيكون من
ضمن األسةلة بعض األسةلة الواردة بالتمارين والم اضرات المعكاة بالقاعة الىراسية واالمت انات السابقة.
* هكا االختبار مكون من األنواع التالية من األسئئئئةلة :أسئئئئةلة المقال – أسئئئئةلة الصئئئئوا والخك – أسئئئئةلة
التكميل.
 فيما يلي مجموعة من األشياء التي يجإ علي معرفت ا لتكون من المتفوقين في االختبار:
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.4
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التعريفات الم مة (المجموعة المصئئئئاحبة لالتشئئئئاكل الألمرى ل التشئئئئاكل الألمرى الفوقي لالتشئئئئاكل
الألمرى األحادىل نواة التشئئئئئئئاكل لالتشئئئئئئئاكل الألمرى التقابلي لالألمرة الجأل)ية النا مية وكيفية
االستفادة من ا في حل المسا)ل.
أن تستكيع ايجاد الألمر الجأل)ية من زمرة ما وت ىيى عىدها ورتبة كل واحىة من ا.
أن تستكيع إيجاد المجموعات المصاحبة لألمرة جأل)ية.
أن تستكيع معرفة واببات أن مجموعة جأل)ية من زمرة تكون زمرة جأل)ية نا مية أم ال؟
ذكر نص المبرهنات التي درست ا بالمقرر وبرهان ا واستخىام ا في حل المسا)ل.
أن تستكيع ت ىيى ما إذا كان هناك تشاكل بين زمرتين أم ال؟ مع إببات ذل .

ف م األمثلة الم مة على الألمرة وكيفية االستفادة من ا مثل Z , , Z n , Q,  , * , Q* ,V ,.....
أرجو للجميع النجاح بتفوق ................د.حممد أمحد امحوده 2017 -11 -22

========================================================================
 ال تلق اللوم على من حول .......ال تستسلم للفشل.
 األهم من أن تتقىم بسرعة هو أن تتقىم في االتجاه الص يح.
 م ساة ال ياة ال تكمن في عىم وصول إلى ال ىف ولكن ا تكمن في أال يكون ل هىف ت اول الوصول إليه.
 الكثير من الفاشلين في ال ياة هم أشخاص لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح عنىما استسلموا للفشل.
 إذا لم تستكع اختراق الجبل ....سر من حوله لوإذا لم تستكع ...سر من فوقه لوإذا لم تستكع  ...قم ب فر نفق.
 أفضل طريقة للتقىم هي أن تساعى اآلخرين في التقىم لألمام.
 اإلنسان األغنى ليس من يمل األكثرلبل هو من ي تاج األقل.
 ال تىع األشياء الصغيرة التاف ة التي ت ىث في ل ظة ما تىمر صىاقت الكويلة الغالية التي تىوم بىوام ال ياة.
 إذا كنت فقيرا ً ف ناك من هم أفقر من وإذا كنت ضعيفا ً ف ناك من هم أضعف من وإذا كنت حألينا ً مت لما ً فاعلم أن هناك الكثير ممن
هم يت لمون أكثر من أما إذا كنت قويا ً وغنيا ً وسليما ً وذو عقل فاعلم أن هنال دوما ً من هو أقىر من .

