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اعداد  �مجموعه اعداد طبيعي،  �  حلقه تعويض پذير، �يك گروه ،  �در تمامي سواالت منظور از

  .باشد اعداد گويا مي �صحيح و 

  زير به همراه عمل داده شده يك گروه است؟  ياعه هوجمكداميك از م.1

  معمولي اعداد با عمل ضرب 	. ب                             معمولي اعداد با عمل تقسيم ��.الف 

�.د                                  معمولي اعداد با عمل جمع 
. ج  �    معمولي اعداد با عمل ضرب �0�

  :برابر است با ��,�����در  24رتبه .2

  20.د                25.ج                        10.ب                 5.الف 

  كدام يك از عبارات زير صحيح است؟.3

  تايي كالين دوري است4گروه .الف 

  هر گروه آبلي دوري است.ب 

,�اگر.ج  �����باشند آنگاه همواره  �دو عضو از مرتبه متناهي گروه  � � ��������   

�اگر.د  � �آنگاه   ��� � �����  

  كدام گزينه صحيح است؟.باشد �گروه دوري يك غير بديهي از مرتبه  �فرض كنيد .4

�.الف  � �  

  .داراي حداقل يك زير گروه غير دوري است� .ب 

����.ج  � � �  

  .است !داراي زيرگروهي از مرتبه  �را تقسيم كند  �،عدد!اگر عدد صحيح .د 

  :برابر است با ��,"���تعداد مولدهاي گروه .5

   12.د                    1.ج                         2.ب                 8.الف 

  در عبارات زير كدام گروه دوري است؟.6

��.الف � # Z% # Z�"   

&� .ب  # Z�'  

'� .ج  # Z( # Z��   

&(�.د  # Z�"  

*جايگشت.7 � +�     �     )     '     ")     �     "     �  كدام عبارت صحيح است؟.را در نظر بگيريد "-در  ,'     

�*��يك جايگشت زوج و  *.الف  � 5    

�*��فرد و  يك جايگشت * .ب  � 5   

�*��يك جايگشت زوج و  * .ج  � 4   

�*��يك جايگشت فرد و  * .د  � 4  
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0در مورد زيرگروه .8 � � از گروه ��2 � ���  كدام گزينه صحيح است؟ ��,�

2اگر.ب  .نرمال است �در 0.الف  � 0آنگاه  ��3 � 2.  

  .مي باشد 4شامل زيرگروهي از مرتبه  0.د .سه زيرگروه متمايز دارد 0.ج 

رتبه گروه .9
45#Z7
���,���

  :برابر است با 

  12.د          4.ج             6.ب                 24.الف 

  كدام گزينه صحيح است؟.است 18يك گروه از مرتبه  �گروه .10

(�با �گروه .الف  # Z& با �گروه . ب .يكسان است��  .يكسان است 8

  .يكسان است 8��دوري باشد با �اگرگروه  .د يكسان است 8��آبلي باشد با �اگرگروه  .ج 

:φفرض كنيد .11 � :   در اين صورت كدام گزينه صحيح است؟.همساني باشد 0

  .آبلي است 0اه گآبلي باشد،آن �اگر  .الف 

GKاگر.ب  HKآنگاه � �)(ϕ  

  .دوري است 0دوري باشد،آنگاه  �همساني پوشا و φاگر.ج 

�<�kerيك به يك است اگروفقط اگر φ.د  � �.  

در اين صورت گروه  .را در نظر بگيريد �?,��گروه جمعي.12
)4

)Z@"Z
  با كدام زيرگروه يكسان است؟ 

��.د               �15.ج                �5.ب                   "�.الف "   

  باشند كدام گزينه صحيح است؟ �دوزير گروه از  0,2اگر .13

0 � .الف  B 2� C �  

GH اگر.ب  GKH آنگاه همواره � �∩ )(  

GH  اگر .ج  آنگاه همواره �
H

G

H

K
�  

02آنگاه  �∆2اگر .د  � 20  

�0بطوريكه،باشند �دو زيرگروه نرمال غيربديهي از گروه �0 و�Hاگر .14 @ H� �   گزينه صحيح است؟كدام آنگاه  � �

�0 .الف  # H� � � �.  

�0 .ب  # H� � 0�0�  

�0 .ج  # H� � 0��0يا  # H� � 0�  

�0 .د  # H� � ��0� #H��  

نماد تفاضل متقارن باشد، آنگاه تعداد مقسوم عليه هاي صفر  ∆و �G�Fيك مجموعه سه عضوي با مجموعه تواني Fاگر.15

,��G�Fحلقه   كدام است؟�@,∆

  2.د                             3.ج                                  8.ب                            7.الف 
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  يك ميدان است هرگاه Hقلمرو صحيح .16

  .متناهي باشد H .الف 

  .نامتناهي باشد H .ب 

,Iبه ازاي هر .ج  J K H  اگر ،I L Jو 0 L IJآنگاه  0 L 0.  

  .،دوري باشدH گروه جمعي.د 

  كدام عبارت صحيح است؟.17

,?,��زيرحلقه  �6.الف  . 
�يك ايده ال � .ب .است �, ?, .   .است �

,?,��ايده آل ماكسيمال �0� .ج  . .د .است �
�4

'Z
  .يك ميدان است 

,Oيك حلقه جابجايي و Hفرض كنيم .18 P دو ايده آل آن باشند در اين صورت كدام گزينه همواره برقرار است؟  

O.الف  ? P Q OP.  

OP.ب  Q O @ P.  

O.ج  Q OP.  

P.د  Q O @ P.  

  ؟استكدام گزينه مشخصه يك ميدان متناهي .19

  6.د                   25.ج                          3.ب          10.الف 

,?,��تعداد همساني هاي غيرصفر از .20 .   :به خودش برابر است با �

  .بي نهايت.د             2.ج                    1.ب صفر                    .الف 

  سواالت تشريحي

  .نمره مي باشد 2بارم هر سوال 

  .وثابت كنيدقضيه الگرانژ را بيان :الف.1

,|0|�باشند به طوريكه  �گروه  از زيرگروههايي متناهي 0,2فرض كنيد.ب |K|� � 0ثابت كنيد  1 @ 2 � � �.  

  

  .يكسان است) �گروه متقارن روي ( G-با زيرگروهي  از �نشان دهيد هر گروه دلخواه . 2

  

:�Uاست به طوريكه  �يك زيرگروه  0فرض كنيد .3 0V �   .نرمال است �در  0،ثابت كنيد 2

  

,Hفرض كنيد .الف.4 W دو حلقه وφ: H : W  نشان دهيد .همساني پوشا باشديك
R

YZ[\
� W.  

,H)الف( اگردر حالت.ب W   ،ايده ال اول حلقه  <^ [يد كن بتاثدو قلمرو صحيح باشندH است.  

  

_�Zدر Iنشان دهيد كه عضو.5 ,�Iيكه است اگروفقط اگر  �`,�, �� � 1.   


