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١٣٩۶ تیر ١٠ شنبه تاریخ پایان ترم امتحان

ساعت ٣ مدت:
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استفاده آن، صورت ذکر با ، درس کتاب در یا کالس در شده اثبات قضایای همۀ از م توانید سؤاالت، حل در
کنید.

گروه1 هیچ دهید نشان یا بزنید مثال n مرتبۀ از ساده گروه ی یا n = 30, 35, 61, 360 اعداد از کدام هر برای
ندارد. وجود n مرتبۀ از ساده ای

بزنید.2 مثال Z/6 گروه از همان غیر خودریخت ی و S3 گروه از همان غیر خودریخت ی
چندتاست؟3 آنها تعداد کنید. شناسایی را 22 × 32 مرتبۀ از ریخت ی غیر آبل گروه های همۀ
R.بیابید را Z/3 روی 2 درجه از تکین تحویل ناپذیر چندجمله ای همۀ الف)

بسازید. عضوی 9 میدان ی ب)
بیابید. (ب) قسمت در شده ساخته میدان برای اولیه ریشۀ ی ج)

S.(دلیل ذکر (با نباشد اول که بزنید مثال تحویل ناپذیر عنصری R = R[X2, X3] حلقۀ در الف)
کنید. بحث Z[i] در 2 + 3i عنصر نبودن یا بودن اول در ب)

است. تحویل ناپذیر Xn + 18Xn−1 + 12 ∈ Q[X] چندجمله ای  دهید نشان ج)
Tضابطۀ با ϕ : R[X] → M2(R) نگاشت دهید نشان

ϕ(f(X)) =

[
f(0) f ′(0)
0 f(0)

]
توسط R[X] ایده آل عنوان به ϕ هستۀ است؟ چندجمله ای هایی چه از ل متش ϕ هستۀ است. حلقه ای همریخت ی
ϕ برد در است برابر هم با آنها اصل قطر روی که مثلث باال ماتریس های همۀ آیا م شود؟ تولید چندجمله ای کدام

م گیرید؟ نتیجه ای چه خاص همریخت این برای ریخت ی ( (اصل اول قضیۀ از دارند؟ قرار
م گیریم.7 نظر در را R = Z/2× Z/4 حلقۀ

کنید. شناسایی R در را وارون پذیر عناصر همۀ الف)
کنید. شناسایی R در را پوچتوان عناصر همۀ ب)

کنید. شناسایی R در را صفر مقسوم علیه عناصر همۀ ج)
کنید. شناسایی را R ایده آلهای همۀ د)

کنید. شناسایی R در را اول ایده آلهای همۀ ه)
عددیست؟ چه R مشخصۀ و)

باشید موفق


