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   )80446" (2מבנים אלגבריים "קורס בחינה ב
  ה"תשס' מועד א

  
  דוד קשדן' פרופ: המורה

  שעתיים: משך הבחינה

  
  . נקודות10משקל כל שאלה . השאלות הבאות ענו על כל

את מספר , על גבי טופס זה, ו בעיגולהקיפ. אך רק אחד מהם נכון, לכל שאלה יש מספר היגדים אפשריים
  .הסעיף המתייחס להיגד הנכון

  
  !בהצלחה

  

LFKיהי ,  הרחבה אלגבריתKLתהי  .1 tFf][יהיו . L∈α שדה ביניים ויהי ⊇⊇ F  הפולינום ∋

F ,][tKf מעל αהמינימלי של  K  :אזי. K מעל α הפולינום המינימלי של ∋

KF  .א ff degdeg KF וגם ≥ ff |. 

KF  .ב ff degdeg KF אך לא בהכרח ≥ ff |. 

KF אזי F∉αאם   .ג ff degdeg =. 

FK  .ד ff degdeg FK וגם ≥ ff |. 

αβ)(יהי . K טרסצנדנטי מעל L∈α הרחבת שדות כך שקיים KLתהי  .2 K∈ו  - K∉β.אזי : 

KK  .א )(βאלגברית ו - )()( βα KKאלגברית . 

KK  .ב )(βאלגברית ו - )()( βα KKטרנסצנדנטית . 

KK  .ג )(βטרנסצנדנטית ו - )()( βα KKאלגברית . 

KK  .ד )(βצנדנטית ו טרנס- )()( βα KKטרנסצנדנטית . 

C∈βαיהיו  .3 13 שני שורשים שונים של הפולינום ,
3 −− tt . אזי]:)([ QQ βα  : שווה ל+

 2  .א

 3  .ב

 6  .ג

 9  .ד

אזי . K∉α אך L∈α הרחבה אלגברית סופית ויהי KLתהי , p שדה ממציין ראשוני Kיהי  .4

KKבסדרה  ,,,,,
2 nppp αααα: 

 .K -לפחות אחד האיברים נמצא ב  .א
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 .K -אף אחד מהאיברים אינו נמצא ב  .ב

 .Kספרבילי לחלוטין מעל -לפחות אחד האיברים אי  .ג

 .Kבילי מעל לפחות אחד האיברים ספר  .ד

MLEK הרחבה סופית של שדות ויהיו KMתהי  .5 ⊆⊆  . שדות ביניים,

  . נורמליתELE נורמלית אזי KL אם :1טענה 

]:[ גלואה אזי KLאם  :2טענה  ELE מחלק את ]:[ KL.  

 . אינה נכונה2טענה ,  נכונה1טענה   .א

 . אינה נכונה2טענה ,  אינה נכונה1טענה   .ב

 . נכונה2טענה ,  אינה נכונה1טענה   .ג

 . נכונה2טענה ,  נכונה1טענה   .ד

)116( יהיו .6 += QKו - L הסגור הנורמלי של K מעל Q .אזי: 

ZZZZQ -  נורמלית וQK  .א 22)( ⊕≅KGal. 

ZZQ -  נורמלית וQK  .ב 4)( ≅KGal. 

)(4 - אינה נורמלית וQK  .ג DLGal ≅Q) חבורת הסימטריות של הריבוע.( 

)(4 - אינה נורמלית וQK  .ד ALGal ≅Q. 

 :אזי.  איבר כלשהו49F∈xיהי  .7

7  .א

6
F∈x. 

7  .ב

7
F∈x. 

7  .ג

8
F∈x. 

7  .ד

49
F∈x. 

LLLB ותהי הרחבת שדות KLהי ת .8 ),(22י " הפונקציה המוגדרת ע:×→ yxxyyxB  נאמר .=+

 :אם שני התנאים הבאים מתקיימים ליניארית-תבנית בי B -ש

• Bליניארית כשרואים את - ביL כמרחב וקטורי מעל K. 

• KyxB Lyx לכל ),(∋ ∈,. 

)( - וQ=Kאם   .א 32 ieL π
Q=,אזי  Bליניארית-  היא תבנית בי. 

 .ליניארית-  היא תבנית ביBאזי , 4F=L - ו2F=Kאם   .ב

 .ליניארית-  היא תבנית ביB  אזי,8F=L - ו2F=Kאם   .ג

==3Fאם   .ד KL , אזיBליניארית- היא תבנית בי. 

2שדה הפיצול של הפולינום  Lיהי  .9
6 −t מעל Q .אזי: 
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LF שדות ביניים קיימים בדיוק שני  .א ⊆⊆Q 2 עם]:[ =QF. 

LF בדיוק שלושה שדות בינייםקיימים   .ב ⊆⊆Q 3 עם]:[ =QF. 

LF  ביניים שדותבדיוק ארבעהמים קיי  .ג ⊆⊆Q 4 עם]:[ =QF. 

LFשדות ביניים קיימים בדיוק שישה   .ד ⊆⊆Q 6 עם]:[ =QF. 

tf][יהי  .10 Q∈ ויהי 4 פולינום ממעלה fL שדה הפיצול שלו מעל Q .בנסמן - Lxxxx ∈4321  את ,,,

: של שורשים) סדורים-לא( את קבוצת הזוגות fY -וב) נניח שכולם שונים זה מזה (fL- בfשורשי 

{ }},{},,{},,{},,{},,{},,{ 434232413121 xxxxxxxxxxxxY f =. 

)(תהי  Qff LGalG =. 

)(7 אם :1טענה  4 −= ttf,אזי  fGהקבוצה פועלת טרנזיטיבית על  fY.  

)(22 אם :2טענה  4 +−= tttf,אזי  fG פועלת טרנזיטיבית על הקבוצה fY.  

 . נכונה2 נכונה וגם טענה 1טענה   .א

 . אינה נכונה2 נכונה אך טענה 1טענה   .ב

 . נכונה2 אינה נכונה אך טענה 1טענה   .ג

 . אינה נכונה2 אינה נכונה וגם טענה 1טענה   .ד


