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تعال بسمه
١٣٩٠ خرداد ۵ پنجشنبه تاريخ ٢ ترمجبر میان امتحان

ساعت ٣ مدت:
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دهید.1 پاس مورد ی به فقط سوال این قسمتهای از
G عمل آنگاه p ̸ ||S| اگر كند. م عمل S متناه مجموعه روی كه باشد متناه p−گروه ی G و اول عدد ی p كنید فرض الف)

.gx = x داریم g ∈ G هر برای كه طوری به شود م پیدا x ∈ S ر دی عبارت به است ثابت نقطه ی حداقل دارای S روی
است. بدیه غیر ،G مركز ،Z(G) دهید نشان باشد. متناه p−گروه ی G كنید فرض ب)

كنید.2 اثبات را آنها از ی دلخواه، به و بنویسید دقیق طور به را سیلو قضیه سه هر صورت الف)
معرف ها گروه این برای p−سیلو گروه زیر ی و آورید. دست به را SLn(Z/p) و GLn(Z/p) های گروه مرتبه p اول عدد برای ب)

كنید.

دهید.3 پاس هم (ج) قسمت به دهید. پاس مورد ی به فقط سوال این (ب) و (الف) قسمتهای از
كنید. پیدا n > 3 برای را Dn وجه دو گروه مركز الف)

كنید. پیدا n > 3 برای را Dn وجه دو گروه مشتق گروه ب)
بزنید. مثال 21 مرتبه از آبل غیر گروه ی ج)

R.دهید پاس مورد ی به فقط سوال این قسمتهای از
عضوی n گروه زیر این آیا است. n مرتبه از نرمال گروه زیر ی دارای 2n مرتبه از گروه هر آنگاه باشد فرد عدد ی n > 1 اگر الف)

تاست؟ ی
اینجا در است. دوری n مرتبه از گروه هر آنگاه باشند اول هم به نسبت φ(n) و n اگر گیریم. م نظر در را n > 1 صحیح عدد ب)

شمارد. م را باشند اول n به نسبت كه n و 1 بین اعداد تعداد كه است اویلر تابع φ(n)

S.دهید پاس مورد ی به فقط سوال این قسمتهای از
است. 60 مرتبه از ساده گروه تنها A5 دهید نشان الف)

كنید. ارایه A5 گروه بودن ساده برای اثبات ب)

T.دهید پاس مورد دو به فقط سوال این قسمتهای از
دارد؟ تركیبی سری گروه هر آیا الف)

شوند. ثابت باید زنید م مثال كه گروه پوچتوان غیر و حلپذیری نباشد. پوچتوان كه بزنید مثال حلپذیر گروه ب)
است. {e} از غیر نرمال آبل زیرگروه ی حداقل دارای G ̸= {e} حلپذیر گروه هر دهید نشان ج)

دهید.7 پاس مورد ی به فقط سوال این قسمتهای از
است. بدیه غیر G ̸= {e} پوچتوان گروه ی مركز دهید نشان الف)

است. نرمال G زیرگروه p−سیلو هر ،p اول عدد هر برای دهید نشان گیریم. م نظر در را G متناه پوچتوان گروه ب)
باشد. پوچتوان G/Z(G) اگر تنها و اگر است پوچتوان G دهید نشان گیریم. م نظر در را G گروه ج)

چرا؟8 دارند؟ وجود 23 × 5 × 7 و 25 × 7 ،52 × 72 ،22 × 3 × 5 ،2 × 32 × 5 های مرتبه از ای ساده های گروه آیا الف)
است. آبل G دهید نشان اند. منطبق هم بر آن آبل زیرگروه هر مركزساز و نرمالساز كه است خاصیت این دارای G متناه گروه ب)

باشيد موفق


