
[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

Facebook_Group : Improve Our Mathematics          Facebook_Page : IOM               Web:www.syriamath.net 
 

1 

 

  شىقي الراشددكتىر املادة:  ◄

 عنىان احملاضرة : نظريت احللقاث     احملاضرة األوىل                                     ◄

 أهالً بكم أصدقائً سندرس فً هذه المحاضزة :  :احملتوى العلمي 

 سزد مفزدات المقزر . -1

 المزاجع المهمة للمقزر . -2

 . ( تعزٌف الحلقات و الحقل مع وظٍفة )مفاهٍم اساسٍة  -3

________________________________________________________________ 

 (  Ring Theory( أو ما يسمى بنظرية الحلقات ) 2سنبدأ معكم اصدقائي بمقرر البنى الجبرية )

  مفردات المقرر :

 الحلقة والحلقة الجزئٌة . -1 : اساسية مفاهيم -1

 التشاكل الحلقً .-2                   

 . الحلقة ومميز ( التكاملية ) الصحيحة المنطقة -2

 قابلة لالختزال .الغٌر الحدودٌات  -1 : الحدوديات حلقة -3

 .القسمة  فً حلقة الحدودٌات  -2                     

 بعض الخواص فً حلقة الحدودٌات.-3                     

 علٌها .المثالٌات والعملٌات  -1  : القسمة وحلقة المثاليات -4

 .)حلقة الخارج (حلقة القسمة  -2                             

 مبرهنات التماثل . -3                             

 المثالٌات األعظمٌة واألولٌة .-4                             

 الحلقة المحلٌة .-5                             

 : االقليدية و الرئيسية المثاليات , الوحيد التحليل مناطق -5

 العناصر الغٌر القابلة  للتحلٌل والعناصر األولٌة . -1

 المناطق اإلقلٌدٌة والمثالٌات الرئٌسٌة والتحلٌل الوحٌد . -2

 تمهٌدٌة غاوس . -3

 . واآلرتينية ريةالنوث الحلقات -6

 2 البنى الجبرية  
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ѱ  : المراجع العلمية 

 : منشورات جامعة دمشق . 2بنى جبرٌة  -

- J.B.Fraleigh : A First course in abstract algebra 7.Edition , University of Island 

- M.Atiyoh : Introduction to commutative algebra University of on ford 

 مفاهيم اساسية : -1

 قات :لالح     1-1

مجموعة غٌر خالٌة مزودة بقانونً تشكٌل داخلٌٌن األول )+( والثانً ).( نقول عن   لتكن تعريف :  1-1-1

 أذا تحققت الشروط التالٌة : أنها حلقة إذا وفقط         البنٌة 

 زمرة تبدٌلٌة .        -1

  ٌحقق  0عنصر حٌادي ٌرمز له ٌوجد 

                

  تجمٌعٌة 

                           

  لكل عنصر نظٌر جمعً أي 

                          

  تبدٌلٌة 

                 

 .)اي تحقق التجمٍعٍة على األقل ( (نصف زمرةشبه زمرة )       -2

                        

 ( من الٍمٍن ومن الٍسار)  ((+( توزٌعً على ).الضرب توزٌعً على الجمع ) ) -3

                          

               

 حلقة تبدٌلٌة إذا تحققت    تسمى ( 1 مالحظة :

                 

) اي اذا كانت خاصٌة التبدٌلٌة الضربٌة محققة نقول عن الحلقة انها تبدٌلٌة اما خاصة التبدٌلٌة الجمعٌة فهً اساسٌة 

 الحلقة ابدا (بالتعرٌف وال عالقة لها بتبدٌلٌة 
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 حلقة واحدٌة )أو ذات عنصر حٌادي ( إذا وفق إذا :  تسمى ( 2

                    

 ) حٌادي الضرب (  بالرمز   ونرمز له للعنصر الحٌادي فً 

 تبدٌلٌة (فإن قانون التوزٌع  ٌصبح شرط واحد ) اي من الٌسار او من الٌمٌن فقط ألنها  حلقة تبدٌلٌة   اذا  كانت ( 3

 أمثلة :

 .حلقة واحدٌة تبدٌلٌة          -1

 حلقة تبدٌلٌة لكن غٌر واحدٌة          فإن      من أجل  -2

{             }   مثال :       

3- (ℳ
   

 . )الضرب غٌر تبدٌلً فً المصفوفات( تشكل حلقة واحدٌة ولٌست تبدٌلٌة)المصفوفة المربعة ( (    

 ( (   مجموعة من الصفر الى ))الحلقة واحدٌة تبدٌلٌة           -4

 لٌست حلقة ألنها من األساس لٌست زمرة .   ٌعٌةبالطمجموعة األعداد  -5

 تعريف : 1-1-2

 مجموعة غٌر خالٌة مزودة بقانونً تشكٌل داخلٌٌن هما )+( و ).(   لٌكن

 حقل إذا وفقط إذا تحققت الشروط التالٌة :         تسمى البنٌة 

 زمرة تبدٌلٌة .       -1

 زمرة تبدٌلٌة .        -2

 ) شرط واحد فقط ألنها تبدٌلٌة (    توزٌعً على     -3

                        

  : مالحظة 

 كل حقل هو حلقة لكن العكس لٌس  بالضرورة صحٌح   -1

 مثال:

                        

واحدها ال ٌساوي صفرها وٌكون لكل عنصر ال ٌساوي   ٌمكن أن نعرف الحقل على أنه حلقة واحدٌة تبدٌلٌة -2

 الصفر مقلوب .
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 :نعرف على المجموعة  تمرين وظيفة :

   (√ )  {   √       } 

         √          √     

                   √  

                             √  

 حلقة واحدٌة تبدٌلٌة .       بٌن أن  -1

 حقل .  هل  -2

 نعرف على المجموعة  : تمرين ثان  

   (√ )  {   √       } 

         √          √     

                   √  

                             √  

 حلقة واحدٌة تبدٌلٌة .       بٌن أن  -1

 حقل .  هل  -2

 سيتم حل الوظائف في المحاضرة القادمة

 انتهت احملاضرة 

 أمحد ابى التىث –حممد فهمي القاضي  –لبنى الطىن إعداد:   


