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 محزة احلاكميادلادة:  دكتور ◄

 اسة   ااعشررا اخل :احملاضرة ◄

  سربهنات سيلوف عنوا  احملاضرة: ◄

 أهالً بكم أصدقائي سندرس في هذه المحاضزة :  العلمي :احملتوى 

 زمرة والزمر السٌلوفٌة باإلضافة إلى بعض التمارٌن الهامة .     سنكمل حدٌثنا عن الـ 

 عندئٍذ :   زمرة جزئٌة  سٌلوفٌة فً   هً   زمرة منتهٌة و     لتكن 

 (( )   )ٌساوي    مع  والمترافقة   عدد جمٌع الزمر الجزئٌة من  (1

 أولٌان فٌما بٌنهما    و   (( )   )العددان  (2

( ) بالشكل   ( ) " عّرفنا سابقاً المجموعة     *                 +   " 

كل , زمرة منتهٌة و مرتبتها تقبل القسمة على العدد االولً   لتكن مبزهنت سيلوف الثانيت  :بدون بزهان: 

 . جزئٌة سٌلوفٌة فً   –تكون محتواة فً  زمرة جزئٌة فً   –
 

إن  , زمرة منتهٌة و مرتبتها تقبل القسمة على العدد االولً    لتكن   مبزهنت سيلوف الثالثت :بدون بزهان:

 .   وٌقسم مرتبة            ٌساوي  زمر الجزئٌة السٌلوفٌة فً   –عدد جمٌع ال 
 

عندئذ الشروط االتٌة  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة فً   –هً   زمرة منتهٌة و    لتكن  مبزهنت : بدون بزهان:

 متكافئة:

 .  تكون ناظمٌة فً    الزمرة الجزئٌة  (1

–سوى  ال ٌوجد فً  (2  )وحٌدة(.  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة واحدة فقط هً  
 :  " " تذكر

  إذا كانت مرتبة الزمرة عدد أولً كون هذه الزمرة دوارة 
    تكون تبدٌلٌة     كل زمرة مرتبتها 

 دوارة .  أثبت أن الزمرة   مرتبتها  زمرة منتهٌة  لتكن 

 الحل : 

(   )لدٌنا    ولتكن   تحوي زمرة جزئٌة مرتبها   حسب مبرهنة سٌلوف األولى فإن         

  1البنى الجبرية  
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(     )     دوارة ولنفرض أن   إن    ( )      

  ولتكن   تحوي زمرة جزئٌة مرتبها  واٌضاً الزمرة 

(     )     دوارة ولنفرض أن   إن    ( )      

  وتقسم مرتبة      وعدد هذه الزمر الجزئية تساوي   زمرة جزئٌة سٌلوفٌة فً    هً زمرة   إن 

 مقبول                                                  

{
                         
                         

  مرفوض كون كل واحد منهم ال ٌقسم مرتبة 

واحدة   زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها    وهذا ٌبٌن انه ٌوجد   ال ٌقسم مرتبة      فإن المقدار      بالتالً 

 فقط وبالتالً فهً ناظمٌة حسب النص السابق .

 .  ويجب أن يقسم مرتبة      وعدد هذه االزمر الجزئية يساوي  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها   هً   إن 

 مقبول                                                   

{
                         
                             

 مرفوض            

وبالتالً توجد زمرة جزئٌة واحدة فقط من الشكل :   الٌقسم مرتبة      فإن المقدار       أجل بالتالً من 

 السابق .واحدة فقط وبالتالً فهً ناظمٌة  حسب النص  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها   

 زمرتٌن جزئٌتٌن المراتب لهما اعداد أولٌة فٌما بٌنهما      أصبح لدٌنا 

 

 وأن  .         ألنه إذا كان           وأن 

( ) بفرض أن       نجد ان     

                

                

    ومنه     وبالتالً     ٌقسم   ومنه 

                 فضالً عن ذلك     

(     )           

 (       )       
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(  ) ومنه                                ( )  ( )         

 دوارة .         ومنه                             

      أو    إما تماثل    كل زمرة منتهٌة مرتبتها 

 االثبات :

(   )زمرة منتهٌة وإن   لتكن     

     دوارة فإن   إذا كانت  -

  زمرة جزئٌة من       عندئذ     بحٌث       لٌست دوارة ولٌكن   لنفرض أن  -

 .     وبالتالً   مرتبتها 

  مرتبتها   زمرة جزئٌة من        ومنه     بحٌث     فإنه ٌوجد     ولما كانت  -

 .     وبالتالً 

    وبالتالً         فإن تكون تبدٌلٌة ((   ))كل زمرة منتهٌة مرتبتها تبدٌلٌة   ولما كانت 

 . مرتبتها   زمرة جزئٌة من 

 ألن إذا كان        وأن                 

                          *   +         

                                                *   +      

      وهذا غٌر ممكن ومنه 

                

   ومنه اذا كانت دوارة فهً تماثل 

        واذا لم تكن دوارة فهً تماثل 

 أثبت أن   مرتبتها   زمرة جسئيت واظميت في   و    زمرة مرتبتها   لتكه 

 .       تحىي زمر جسئيت واظميت مراتبها   السمرة  (1

 .      و زمرة جسئيت دوارة مرتبتها    تحىي زمر جسئيت واظميت مراتبها   السمرة  (2
 الحل :
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(   )إن  (1  تحىي :  إن             

     ولتكن  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها  
     ولتكن  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها  

     ولتكن  زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها  
 

  وٌقسم مرتبة     تساوي   زمر جزئٌة سٌلوفٌة التً مرتبة كل منها    إن عدد ال  
 مقبول ) ٌقسم المرتبة (       عندما 

 مقبول ) ٌقسم المرتبة (       عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (        عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (        عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (        عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (        عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (        عندما 

    وبالتالً توجد    ال ٌقسم مرتبة       فإن المقدار        و     نالحظ أنه ألجل 

     ومنه فإن    ناظمٌة فً   وبالتالً فإن   واحدة فقط هً   زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها 

(     )و أن    زمرة جزئٌة ناظمٌة فً        

 

  تساوي   زمر جزئٌة سٌلوفٌة التً مرتبة كل منها    إن عدد ال     . 

 مقبول ) ٌقسم المرتبة (       عندما 

 مقبول ) ٌقسم المرتبة (       عندما 

 مقبول ) ٌقسم المرتبة (       عندما 

 مقبول ) ٌقسم المرتبة (        عندما 

 مرفوض ) ال ٌقسم المرتبة (               عندما 

اصبح لدٌنا   زمر مرتبة كل منها    اذاً وجدنا   زمر مختلفة مرتبة كل منها    ومنه لدٌنا 

 رفوض .زمرة وهذا م   أكثر من 

وهً ناظمٌة   وهً   زمرة جزئٌة سٌلوفٌة واحد فقط مرتبتها    تحوي   ومنه نجد أن 

 ودوارة .

      ًمرتتبها   زمرة جزئٌة ناظمٌة ف . 

   (   ) ًمرتبتها   زمرة جزئٌة ناظمٌة ف   .. 

 ( زمرة جزئٌة سٌلوفٌة مرتبتها      عدد )بنفس الطرٌقه اوجدنا

       وبالتالً   زمرة جزئٌة ناظمٌة مرتبتها   وأن   مرتبتها   زمرة جزئٌة فً   إن  (2

   زمرة جزئٌة مرتبتها  

 كما وجدنا سابقاً دوارة      والتً مرتبتها         لنثبت أن الزمرة  
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   فهً دوارة وبالتالً تماثل   زمرة جزئٌة مرتبتها     إن 

   فهً دوارة وبالتالً تماثل   زمرة جزئٌة مرتبتها     إن 

   فهً دوارة وبالتالً تماثل   زمرة جزئٌة مرتبتها     إن 

             أعداد أولٌة                

              

    زمرة جزئٌة دوارة مرتبتها         وبالتالً  

 ... نتمنى لكم التوفٌق  1وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاٌة مقررنا البنى الجبرٌة 

 

 

 

 انتهت احملاضرة

 

  


