
1 
 

 

 1אלגברה מופשטת תרגילים נוספים ב

1170.71. 

 מיכאל מגרל

http://www.cs.biu.ac.il/~megereli/GR.html 

 ספרים7 מהממקורות שונים באינטרנט או הבאים הם תרגילים חלק גדול מה

 

 חלק ראשון

 

 ומצא את חבורת הפיכים שלהםX   7וידים קומוטטיביים  לכל קבוצה  הוכח שמבנים הבאים הם  מונ   17
)),((א7    XP   

)),((ב7     XP    כאשר(}|{:)( XAAXP    7)קבוצת החזקה 

])5,2,[(ג7          ביחס לפעולה(},min{: baba )7    

1   7 

nXסופית בעלת  Xא7  מצא מספר פעולות בינאריות מעל קבוצה  ||   7אלמנטים 

 כמה מהן קומוטטיביות ? 7ב

 )רמז:   לוחות הכפל(

תשובות: א7 
2nn      72ב

2 nn

n



 7 

7  הוכח ש  .

















 Rba

ba
X ,:

00
 ( לגבי הכפל7 חבורה למחצהאגודה )אומרים גם    

 האם יש יחידה ?

 ? יחידה מימיןהאם יש 

 ?                                            יחידה משמאלהאם יש 

 האם  המערכת הבאה  )לגבי: הכפל,  החיבור של מטריצות ממשיות( 47
 







































0:
0

:

0:: 22

ac
c

ba
B

ba
ab

ba
A

 

http://www.cs.biu.ac.il/~megereli/GR.html


1 
 

















 0:

0

0
: xy

y

x
D    

















 0:

10
: a

ba
C 

 

     



































z

yx

cba

F

00

0:          


































 0:

00

0: axz

z

yx

cba

E   

 )מטריצות משולשות עליונות(  

 


































 Rcbab

ca

H ,,:

100

10

1

: 

 

 היא:  אגודה, מונויד, חבורה )אבלית( ?

),(}:{האוסף   7X א7 הוכח  שלכל קבוצה 5 XXfXXMapX X   פונקציות של 

מהווה  מונויד עם  
|||| XX   7אלמנטים  ביחס להרכבה 

},{ב7    בנו לוח הכפל במקרה של    baX  7 

)()(ג7     נסמן    XXGrXS      חבורת הפיכים" של  מונויד"
XX 7 הוכח שאםnX ||  אז 

!|)(| nXS  7 

},,{עבור    XS)(ד7  בנה לוח של  cbaX    7 

),(ה7 במונויד  NNMap 7מצא  איבר לא הפיך שהוא הפיך מימיו  )או שמאל(  בלבד   

)),((7 א7  6  


CMat
nn

)),((   -מונואיד  ו    CMat mn  (7אבליתבורה קומוטטיבית )אומרים גם ח 

)],,[(ב7  הוכח כי  baC מונואיד ו-  )],,[( baC 7 חבורה 

)],,[(ג7  תאר את  "חבורת הפיכים" baCGr7 

),(7   הוכח כי לכל מונויד  . X    קבוצה)(* XP א ריקות מגדירה מונויד לגבי של תת קבוצות ל 

:}|,{כפל טבעי                      BbAabaBA  7 

)),((מה הם ההפיכים ב        * XP  ? 

22א7  בנו לוחות של     87 , ZS  77 הוכח כי קיים איזומורפיזם בין החבורות הנ"ל 

 2Z  7פית ל  אלמנטים איזומור 1הוכח כי כל חבורה עם  7ב



. 
 

 

 חבורה 7 הוכח:  Gתהי       97

12         א7      aaea    7 

exב7     אם        2
 אבליתG   7אז   Gxלכל   

ababaaג7           kk 11 )(   7 

אבלית אם ורק אם   Gד7          
222)( baab     לכל זוגGba ,.       

),(כך ש    קיימת  פעולה בינארית  Xהוכח שמעל כל קבוצה  107 X   

 אגודה7       7א
 קומוטטיבי7   מונויד 7ב

 סופית   !(X      7חבורה    ) קל אם    7ג

מתקיים      bועבור אלמנט  מסוים   Gאלמנט לא ניטרלי בחבורה  7a  יהי  11
54 baba            7 

 baab   7הוכח ש   

  3Zאלמנטית איזומורפית עם   .7   א7  הוכח שכל חבורה עם 11

 אלמנטים(7  .)ז"א יש רק חבורה אחת עד כדי  איזומורפיזמים עם 

 אלמנטים7   4חבורות לא איזומורפיות בעלות  1תן דוגמא של  7ב

7ababxba  פתור את המשוואה  .1 23     3בחבורהS   כאשר 




















132

321

312

321
ba  

:),(7 למצוא את  14
88
 ZGrU   ו-   ),(:

1010
 ZGrU 7 )חבורת הפיכים(  לחשב טבלת הכפל  והוכח

     שהן לא  איזומורפיות7

),(7    פתור את המשוואות במונואיד  15 nZ   : 

127א7      x           ב
34

Z 

553ב7      x         ב
2000

Z    

1505ג7       x         ב
30

Z 7 

 7Heisenberg חבורת  16

א7  הוכח ש  
*RR  ה ביחס לפעולה  חבור 

),(:),(),(
212112211

yyxyxyxyx  

),(ב7 הוכח כי   *  RRC     (47)ראה תרגיל  

},{איברים  71 כתוב לוחות הכפל של כל המבנים בעלי .1 ba 7 

 כמה מהם:  אגודות, מונוידים, חבורות ?       

 



4 
 

18 7 

 אלמנטים שאיננה חבורה7   .או    1ודה  עם א7 מצאו דוגמה של אג

 אלמנטיםn  7ב7  אותה שאלה עם 

 חבורה7S  7 הוכח ש  ( ימין)או מאגודה סופית שיש בה צמצום משמאל   Sג7 נניח 

  רה7ד7 מצאו דוגמה של מונויד שיש בו צמצום אבל איננו חבו

Sbaחבורה אם ורק אם לכל     Sאגודה7 הוכיחו:    7S  תהי  19 ,   קיימים פתרונות יחידים למשוואות

baxbya  ,  7   

\}1{7 בקבוצה   10  RG    ממשיים ללא(}1{   נגדיר  פעולה   )  כאשר 

                               bababa  

),(   -א7 הוכח ש G  7חבורה אבלית 

132ב7  לפתור את המשוואה    x  7   

 7  הוכח כי: 11

 ם7 א7 כל אגודה היא תת אגודה של מונויד מסוי

 יות תת מונויד של חבורה מסוימת7 ב7  קיים מונויד סופי שהוא לא יכול לה

 חבורהX   7מונויד7 הוכח שאם כל איבר הפיך מימין אז  Xנניח   117

 הוכח כי אגודה סופית היא חבורה אם ורק אם ניתן לצמצם משמאל ומימין בה7  1.7

הוכח כי     147
22

ZZ     22)})2,1,{(חבורה אבלית לא ציקלית וקיים איזומורפיזם  PZZ  7                      

ex   תן דוגמא של חבורה אינסופית שבה  157 2
  x   7עבור  כל איבר   

)רמז:  ראה תרגיל הבא  או  
0

2


Z   7) 

:)\()\(קבוצת החזקה  ביחס להפרש סימטרי   XP)(הוכח כי  167 ABBABA  

 היא חבורה7

 מפוטנטים במנוידים:דתאר אי 1.7

),(א7          20 Z 

),(ב7  XX    כאשר},{ baX 7  

),(נניח  187 X 7מונויד  

 הוכח ש      Xaלכל   אידמפוטנט   7א

     }|{: XxaxaaXa  

 a  7מונויד לגבי פעולת הצמצום ועם נייטרלי  

XYנניח  7ב    תת אגודה כך שY  מונויד עם נייטרליaוכח ש  7  הaXaY   7 

 הוכח שכל מונויד קומוטטיבי עם תכונת צימצומים ניתן לשכן לתוך חבורה  קומוטטיבית7 197

),( -מ  Q)הדרכה:  חיקוי של בניית   N   7 

 

 



5 
 

 שניחלק 

 

mod,mod,נניח  .1 2121 nbbnaa    הוכח ש  .

nbabanbaba mod,mod 22112211    . 

11א. הוכח כי   .2
1




nn   מונוידב  ),( nZ  . 

pnב. הוכח שאם        ראשוני אז   בnZ   xx 
1

1או    1xאם ורק אם     px . 

),(ן  נסמא.   .3  nn ZGrU   נקרא "חבורת(Euler   מצא  את  . ) "|| 2003U   ו-  || 2002U  . 

ב.  הוכח כי  
1||  kk

p
ppU k     לכלp    .ראשוני 

 . 8Uxלכל  אלמנט   xo)(מצא סדר    8Uא. בחבורה . . 4

 .  4אלמנטים אבל היא לא איזומורפית  לחבורה   4יש  8Uב. הוכח ש בחבורה 

 הוכח שכל חבורה ציקלית תמיד אבלית אבל ההפך לא נכון.    . א.5
 א אבלית. אלמנטים הי 6ב. הוכח שכל חבורה עם פחות מ 

:}:{האוסף     Gבחבורה    a.   הוכח שלכל אלמנט 6 Zkaa k   חבורה. -הוא תת 

 חבורות ציקליות הבאות הן סופיות )מצא מספר אלמנטים(  או אינסופיות:-.  אילו מתת7

 .א 18cisa    0,{(ב{\( C  

  .ב ia )\}0,{(ב    1 C 

>  .ג









10

11
a  2)(<    ב RM  

>  .ד






 


01

10
a  2)(<    ב RM  . 

 במקרים הבאים: ao)(.       מצא סדר  8

))0,,((ה  בחבור  5a .א G . 

75ZGבחבורה    5a .ב  .  

75ZGבחבורה    35a .ג  . 

kZHש    כך  Zkאם ורק אם  קיים   Zחבורה  של  -תת H. הוכח ש 9  . 

 חבורות :  -תאר תת Z-. ב11

ZZ .א 64   

ZZ .ב 64  . 

nZmZnZmZתנו הכללות עבור   .ג  ,  . 

 .  הוכח :11

eaaoא.   1)( 

eaaaaoב.     &2)( 1
 



6 
 

)()( .ב 1 aoao 

)()(  .ג aoao i   

iaoeai  .ד |)( 

)(|| .ה  aao  

Ga .ו      לכלGa   . 

:}:{) כאשר    Zkaa k .) 

. נניח  12
21

)( nnnao     הוכח ש .
2

)( 1 nao n . 

exמתקיים    Gxחבורה ציקלית סופית. הוכח שלכל  G. נניח  13 G ||
 . 

nao.    נניח 14 )(   סופי. הוכח ש
),(

)(
in

n
ao i  . 

. א. בחבורה   15 w40  מצא סדר של
14  . 

יוצרים יש ב  כמה  ב. 
40

    ? 

מקיימים     40bכמה אלמנטים   )ז"א  
40

 b  ?  ) 

 ? ג. כמה יוצרים יש בחבורה ציקלית אינסופית  

 כך שמתקיים:   ,baנתונים שני אלמנטים    Gנניח   בחבורה  מסוימת  א. .  16

  baab        1וגם))(),(( boao . 

)()()(  הוכח : boaoabo   . 

2)(תהי  ב.  RGL    22חבורת מטריצות הפיכות:נסמן  . 

       

















 


11

10

01

10
ba 

הוכח:    )(,3)(,4)( aboboao   . 

אז  גם    Iiלכל    Gחבורה של -תת iH.    א. הוכח שאם  17
Ii

iH


 חבורה. -תת   

21חבורות אבל לא  -תת HH,21ב.   תן דוגמא שבה   HH .   

GHHוכח שאם   .  ה18  21       אז גםGH      כאשר
Ni

iHH


   .  

.    נסמן  19
Ni

i



   . הוכח ::

  C\}0{ .א

 .  xלכל    )(xo .ב

 ית. לא ציקל   .ג



. 
 

 כל תת קבוצה סופית יוצרת תת חבורה סופית.  .ד

YXנניח   .21 YXחבורות. מעל קבוצה   ,   : )נגדיר  פעולה בינארית )טבעית 

       ),(:),(),( 21212211 yyxxyxyx  

 הוכח: 

),( .א YX  גם חבורה  . 

 אבליות .     X,Yאם ורק אם     ב.     היא אבלית

21. G   חבורה סופית. הוכח שקייםn    כך שeg n     לכלGg . 

 פתור את המשוואות הבאות: .22

               5571 x         ב
2000

Z    

               234mod561 x 

             661mod2003177 x. 

)()(תמיד מתקיים   Gא.  הוכח שבכל חבורה   .23 1 gxgoxo . 

kaoהוא איבר יחיד בעל הסדר    Gaב.  נניח    )(    בחבורהG הוכח  ש  .a  

)(:}:{)שקול:    Gמתחלף עם  כל אלמנט של   GzzxxzGxGZa      .) 

nGחבורה מסדר זוגי   )  ז"א  G.   נניח 24 2||  2(. הוכח שקיים איבר מסדר . 

},,,{.     תהי  25
21 n

aaaG    חבורה אבלית ונגדיר
n

aaab 
21

  . 

 הוכח:  

12א.   b. 

ebאזי    2אין  איבר מסדר    Gב.   אם  ב   . 

 .  bאז  הוא    2יש  איבר יחיד מסדר   Gג.  אם    ב   

 .     הוכח:26

)()()(א.    RGLRSLQSL nnn  

)()(ב.      RGLRO nn  

)()()(ג.  RGLRDRScal nnn  

)(:})(|{)סימון:    IAARGLARO t

nn  ,מטריצות אורתוגונאליות 

)(RDn ,  מטריצות  אלכסוניות)(RScaln )מטריצות סקלריות 

)()(ת"ח  תאר  .ה RORScal nn 7 

KHנניח   .27  .  הוכח:Gתתי חבורות  של    ,

GHHKא.  אם   GKאזי        &   . 



8 
 

GKHב.      אם ורק אםHK      אוKH . 

GKHג.        .)נכון  גם עבור אינסוף תתי חבורות( 

KHHKGHKד.    .  

:}|{נסמן   G. בחבורה 28 GggG mm  הוכח שאם  .G  :אבלית אז מתקייםGGm  . 

 

 

 חלק שלישי
 

בור החבורות  ע .1
1212

, Z  :מצא  את 

 חבורות .-סריג  תת  .א
 היוצרים.  .ב
 כמה יוצרים יש בחבורה ציקלית הבאה : .2

 .א
200320022001

,,  . 

  .ב )(
25
17cisG 

  .ג )2(cisG    

 . יוצרים(  2והסק שיש רק  אינסופית )ראה  תרגיל הבא( G: הוכח תחילה ש  הדרכה)

חבורה ציקלית -הוכח שתת .3 cisG    0{של{\C    היא סופית אם ורק אםQ



  . 

. תהי 4
4

V  אלמנטים  איזומורפית ל  4"חבורת סימטריות של מלבן". הוכח כי חבורה עם
4

V או
4

Z . 

 מתקיים: nDהסבר מדוע בחבורה דיהדרלית       .5

א.   ,aDn     כאשר(a    סיבוב בזוית
n

2       ו   .אחד מהשיקופים 

eanב.    2    ,
11   aaa n    . 

ג. 
nn

DaC :  תת חבורת סיבובים מכילה(n   .)אלמנטים 

eaaa ד. ijj   2)(,   . 

ה. 
jiji aaa ))((   . 

2)(תהי   א. .6 RGL    22חבורת מטריצות הפיכות:נסמן  . 

       

















 


11

10

01

10
ba 

הוכח:    )(,3)(,4)( aboboao   . 

Gbaואיברים    Gב. תן דוגמא של חבורה סופית  ,   (2,)(4כך ש()(  aboboao. 



9 
 

naaaקבוצה סופית  -ימת תת)קיצור: נ"ס(  אם  קי נוצרת סופיתנקראת     Gחבורה    .7 ,,, 21 
   

כך  ש        
 naaaG ,,, 21 

 . 

    אילו מבין החבורות הן  נ"ס:

n
D  

Q)},0{\( QZZ Z     100DZ 
 

 

YXהוכח שאם  .   8 YXחבורות   נ"ס  אז גם     ,        .היא     נ"ס 

תהי            . 9 baG  .  הוכח :   ,

 .א
  baG ,1

    

  .ב abaG ,  

   .ג
  11, aababG

   

10Sבחבורה       .11
 נתונות  תמורות :    

          

)5,4,3)(4,3,2)(3,2,1)(1,7,6)(7,6,5)(6,5,4(

68291014573

10987654321













b

a

  

של  רשם אותן  כמכפלה של עגילים זרים וקבע את הסדר וזוגיות
11,,,  babababa 

nצת יוצרים" של  חבורה  הוכח שכל אחת מהקבוצות הבאות היא  "קבו . 11
S 

)}1,(|}3,2,...,{{ .א nii   

)},1(|}2,1,...,1{{   .ב  niii        1,)(1,)(1,(),(   הדרכה:  שים לב ש( jiiji   ׂ 

)}2,1,()3,2,1,()4,2,1,...,()2,1,{( .ג n   

)}2,1,()2,1,...,{(     .ד n 

),,...,()),(),...,()((הדרכה:  שים לב שתמיד:      
21

1

21 kk
abababbaaab 

     

 15S7בחבורה      45חבורה  מסדר   -מצא תת א. .12

     היא ציקליתnA 7חבורה nב7 עבור אילו 

הוכח שכל אחת מהקבוצות הבאות היא  "קבוצת יוצרים" של  חבורה   .13
)3( nAn   . 

)},,(|,,}2,1,...,{{ .א nkjikji   
)}3,2,1,()4,2,1,...,()2,1,{(  .ב n       

קיימים בחבורה     2. א. כמה איברים מסדר 14
n

A    8עבורn   ? 

קיימים בחבורה     3ב.  כמה איברים מסדר       
3

S    6עבורn  ? 

GHנניח    .15 .    נגדיר  יחס  "מודולוH   ב   "G   : 

Hbaנסמן mod    אםHba 1
   . 



10 
 

 הוכח:

 .   Gהיחס הוא יחס שקילות ב   .א

 (  שמאליים .מחלקותמחלקות השקילות הן בדיוק  קוסטים  )הערה: אומרים גם    .ב

 "   עבור קןסטים ימניים.   Hנסח הגדרה "מודולו    .ג

]:[הוכח שהאינדקס   . 16 HG   .הוא שווה  עבור  קוסטים שמאליים או ימניים 

)רמז:   הוכח שההתאמה   
1HaaH     מגדירה  העתקה חח"ע ועל 

 ים שמאליים וימניים( . בין קוסט 

 

 במקרים הבאים:  Hחבורה  -לגבי תת Gתאר את הקוסטים )שמאליים בלבד( של חבורה .   17

ZHZG .א 5,  

2,}0{  .ב  RHRG 

2,)},3(|{   .ג RtttHRG  

   .ד 5

15 , wHG 

\}0,{}|||||1{   .ה  zCzHCG 

,}{  .ו 121 eXHXXG  

30,}11,1{  .ז  HUG 

nn  .ח AHSG  , 

),()(}|)det(1{   .ט  AARSLHRGLG nn 

nn   .י CHDG  , 

||35) ז"א       35חבורה מסדר    Gנתון ש      .18 G    , )GHGH    Hש   . הוכח ,

 חבורה ציקלית.  

 הוכח או הפרך:  .19

   אלמנטים.   11חבורה עם  -יש תת  7S  -ב .א

 אלמנטים.     6חבורה עם  -אין  תת  3S  -ב  .ב

eaקיים אלמנט    5A -ב ג.        כך שea 7
 .    

 היא ציקלית.   3Sשל     Hכל תת חבורה  ד.  

3SHכל תת חבורה  .ה      3שלS  היא ציקלית 

 -אלמנטים ב 4ו.    קיימת ת"ח לא ציקלית עם 
4

S  . 

GHKסופית,      Gנניח  . 12         :הוכח  .]:[]:[]:[ KHHGKG   . 

).,(mod,mod,1)(נניח    ( Euler)הכללת משפט      . 21 ntsnbana     

nbaהוכח:    ts mod      . 
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 פתור: .22

31mod16962 .א x 

34mod71950  .ב x         500400כך ש  x . 

 ספרות אחרונות  של המספרים:   2מצא  .23

א.  
4113 

ב. 
32337560523 

ג.  
199902172000134974   

71,}{)ז"א  השונה  מ    חבורה אמיתית-תתאין     71א.  הוכח שבחבורה     .24 e   .) 

 יש  תת חבורה  אמיתית.    אינסופיתב.   הוכח  שבכל חבורה   

pG.  הוכח  שחבורה  נתונה   לא מכילה  תת חבורה אמיתית אם ורק אם  .ג   || 

  . מספר ראשוני            

|לי לכל של חבורה סימטרית טריוויא  XS. הוכח שהמרכז 25 | 3X   . 

 אברים. 6אברים( לא מכילה תת חבורה בעלת  12)בעלת 4A. הוכח שחבורה 26

 בהכרחהוכח או הפרך ש .7בעל הסדר aוגם אבר  5בעל הסדר  aמכילה אבר G. חבורה 27

| | 35G   . 

 

7  הוכח שכל 18
110 10 1n n   לכל  .מתחלק בn 7 

72 נניח 19 1k   2ראשוני וk   שלם מסוים7 הוכח שk ני7 ראשו 

6 מהטיפוס ראשוניים אינסוף שקיימים הוכח7 0. 1n  כאשרn . 

 

 

 חלק רביעי

 
 

הגדרה: נניח  ,X  , ,*Y  7חבורותfX Y  7 אזיf : 

על הפעולה: שומרת  fאם  הומומורפיזם 7א     1 2 1 2*f x x f x f x  7 

YXffהומומורפיזם וגם על    )ז"א  fאם אפימורפיזם  7ב  )(:Im7) 
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הומומורפיזם +חח"ע    )ז"א  f)שיכון( אם   מונומורפיזם 7ג

   1 2 1 2x x f x f x  7) 

 אפימורפיזם וגם מונומורפיזםf 7אם   איזומורפיזם 7ד
YXאיזומורפיזם אז מסמנים  אם קיים               7 

YXאם  אנדומורפיזם 7ה     סימון()(XEndf  7) 

YXאם  אוטומורפיזם 7ו    וXXf :   (איזומורפיזם )סימון(XAutf 7) 

 

 

 רכבת הומומורפיזמים )מונו, אפי, איזו( היא  הומומורפיזמים )בהתאמה: מונו, אפי, איזו(7 7 הוכח כי ה1             

 Groups7}{הוא מקיים  רפלקסיביות, סיממטריות וטרנזיטיביות באוסף של חבורות   הוכח כי                    

7YXf    נניח    1 :   :הומומורפיזם חבורות7  הוכח ש 

א7   7א
YX

eef )( 7 

Zkxfxf 7ב kk  )()( 

XxxOxfO 7ג )(|))((      :רמז(myOeym |)(  7) 

YXfאם    :    מונומורפיזם )למשל: איזו(  אזXxxOxfO  )())(( 7 

YHfXH 7ד  Yfרט 7  בפ)( )Im( 7 

XKfYK 7ה   )(1
7 

YKXKf 7ו   )(1
7Xf  בפרט   )ker( 7 

)()(   7ז XfHfXH   7   תמידהאם זה נכון ש YHf )( ? 

YXf 7ח :   מונומורפיזם אם"ם}{)ker( Xef   7 

.7 YXf :  :אפימורפיזם חבורות7 הוכח 

YXfאבליות אז גם    Xאם   7א )(  7אבלית 

YXfציקלית אז גם    Xאם   7ב )(  7ציקלית 

YXfנ"ס )נוצרת סופית( אז גם    Xאם   7ג )(  7נ"ס 

 מתקיים: Xהוכח ש לכל חבורה   47

תת מונויד של   XEnd)(   7א
XX    לכל חבורהX  

 XEnd  7)(חבורת הפיכים של  XAut)( 7ב

),(),(א7 הוכח    57  ZZEnd 7 

 X7עבור חבורה ציקלית    XEnd)(ב7  תאר את המונויד 

),(2ג7  הוכח   ZAut 7 

nnד7  הוכח   UZAut ),(7 

 X7עבור חבורה ציקלית סופית   XAut)(ה7 תאר את החבורה 

),(),(ז7 הוכח כי    QQEnd 7 

nZZא7  הוכח שקיים  אפי 67 ? 7  האם הוא יחיד 



1. 
 

nmהוכח:  אם   7ב nmאז  יש מונומורפיזם יחיד     | ZZf :  77  מצא אותם 

 ?  )לנמק(7  איזומורפית לת"ח שלה Gא7 האם יתכן שחבורה   7.

YXfנניחב7               :  הומומורפיזם לא טריוויאלי של חבורות וpY ||   ראשוני 7הוכח שf  7'אפי 

YXfנניח  7ג :  ו הומומורפיזם  לא טריוויאליpX ||ראשוני7 הוכח ש f   7'מונו 

 7 מצא אפימורפיזמים טבעיים ותאר את הגרעינים במקרים הבאים:8

א7  
n

ZZ   2

*

22 ,,  RZDS nn7 

ב7      


 RC*
 פתרונות טבעיים( 1)מצא   

ג7       
*)( RRGL

n
 

TRד7          כאשר }1||||:{:  zCzT    פתרונות טבעיים(7    1)מצא לפחות 

721 נניח  9 XX     :מכפלה קרטזית של חבורות7 נסמןii XX :   הטלה טבעית 

ixxx ),( 21   :7  הוכח 

 תמיד אפי ומצא את הגרעיןi    7 7א

21קיים מונו'   7ב XXX i  7 

1221   7ג XXXX 7 

 

7222111    נניח  10 :,: YXfYXf      7הומומורפיזמים   )מונו', אפי,  איזו'(   חבורות 

:))(,(),(הוכח   שהנוסחה   212121212121 yyxxffYYXXff      

   מגדירה  הומומורפיזמים   )מונו', אפי,  איזו'  בהתאמה( 7

44  אוטומורפיזמים שונים של החבורה הבאה 75 למצוא לפחות 11 ZZ   7 

 חבורה אבלית7 הוכח כי הנוסחה  Gא7   נניח   11
3xx 7 מגדירה   אנדומורפיזם    

312האם הנוסחה מגדירה  מונו'  אפי'  איזו' במקרים הבאים:  ב7   ,
4

*C*R7   

קבוע  נגדיר העתקה    Nkאיברים7 עבור  nחבורה אבלית סופית בת  7G   נניח .1
kggfGGf   7 הוכח: :,)(

 אנדומורפיזםf   7א7  

),(1אוטומורפיזם אם ורק אם    fב7    kn   7 

),(1ג7    אם   kn   אז לכלGa   למשוואה  קיים פתרון יחידaxk 7   

 7    הוכח  או  הפרך: 14

א7  קיים מונו      
16

2 )( RRGL      

ב7  קיים מונו'      
57

SD   
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*),(ג7   קיים    אפי     oC    

)0,(ד7   קיים  איזו      R   

 ה7  קיים   אפי   
2003

Z   

105ו7  קיים   איזו      D  

460ז7   קיים   אפי      DZ    

44ח7  קיים    מונו      SV      

36ט7   קיים   אפי     ZZ  

5SQי7  קיים    אפי        

  ינים  )במקרים של תשובות חיוביות( 7מצא גרע

 בין החבורות:הוכח שקיים איזו'  157

)0,(א7         R   

2ב7      

* ),0( R    

2ג7       

* ZRR         

ד7 
nm

mn ZZMat 22 )( 

 7   הוכח שלא קיים איזו' בין החבורות :16

),(:))0,,((א7      


QQQ 

*RRב7       
 

*CCג7       
 

)(:}|{   מרכז7  א7   הוכח  שה.1 GgxggxGxGZ   

 G 7הוא תמיד ת"ח נורמלית ב  

GGZאבלית אם ורק אם   Gהוכח ש  7ב )(  7 

 

))(()(הוכח ש   7 * 18 RScalRGLZ nn     כאשר()(RScaln 7)מטריצות סקלריות 

 7 מצא מרכז של:   19

 nS 7א

 חבורה  דיהדרלית7  7ב

 Heisenberg  7חבורת   7ג

 ( g   7יר  )"הצמדה ע"י   7  נגד Gg    -חבורה   ו  7G     )הצמדות(   נניח   10

         
1)(:  gxgxGG gg  
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 הוכח:

 (7 אוטומורפיזם פנימיאוטומורפיזם  )נקרא    gא7  

 7ב
ghhg

   

))(()(  7ג xoxo g  

:)(העתקה 7ד GAutG    היא  הומומורפיזם שלG    לתוך "חבורת אוטומורפיזמים שלה"7 מסמנים

)(:Im GInn  7  תאר את הגרעיןker7 

  מסוימת7  תן דוגמא של אוטומורפיזם לא פנימי בחבורה  7ה

RRf רציף*7 הוכח כי כל הומומורפיזם 11 :  שלR    לתוך עצמה היא מהצורה  שלcxxf )(   

   קבוע מסויםRc  7עבור       

 7 א7    הוכח שהפונקציה11








 


tt

tt
tfRGLTf

cossin

sincos
)()(: 2 

)()()(מגדירה מונומורפיזם כך ש    22 RSLROTf    7 

 אורתוגונליות  ריצותהוכח שלכל חבורה ציקלית יש מונומורפיזם לתוך חבורת מט ב7

 )הצגה מטריציאלית(  1.7

36א7 מצא הצגה מטריציאלית של :   

*** ,,,,, SZZCRRR 7  

  RGLn)(חבורה מסוימת של  -אלמנטים  איזומורפית  לתת   nב7 הוכח  שכל  חבורה סופית   עם   

 (Cayley7) רמז:  רדוקציה למשפט    

 MIs)(חבורה מסוימת של חבורת איזומטריות -היא  איזומורפית  לתת   7G **   א7 הוכח שכל חבורה 14

),(של מרחב מטרי מסוים  dM  7 

),||(||אפשר תמיד לבחור כמרחב בנך   Mב7 הוכח שמרחב  M    )תזכורת: מרחב בנך הוא מרחב נורמי  שלם( 

MMfעל   ליניאריות=  חבורת איזומטריות   MLIs)(לתוך     G  -ומונומורפיזם  מ :7   

Gba, אלמנטים 7G  תן דוגמה של חבורה 15 ,  ותת חבורהH  כך ש))(( bHaH  לא שווה לabH7 

 7 הוכח שחיתוך של תתחבורות נורמליות תת חבורה נורמלית7 16

]:[2נניח     1.7 HG   7 הוכח שH   נורמלית  בG7 הסק : 

 nS  7נורמלית ב  nAא7   

 nD    7נורמלית  ב   nC 7ב

 של : (   H][   -ו  a][)ז"א    מצא מסלול הצמדה 3Sבחבורה     187

  a)2,1(  אלמנט 7א

eH},)2,1{(של ת"ח    7ב  7 



16 
 

][:}|{)הגדרה:   3

1 Sggaga  
    }|{:][ 3

1 SggHgH  
  ) 

GHGxHxא7  1.7 1
 7 

GHב7  אם   , סופיkH ||   אין ל -ו- G  דר  ת"ח נוספת מסk   אזי  ,GK    7 

GHKאם   7ג  ו-  H    ציקלית סופית אזGK   7 

77GH עבור 18     נגדיר}:{:)( HggHGgHN    נורמליזטור" של"(H ב-  G 7)

GHNהוכח:   א7   )(  ו-  GHGHN )(  7 

HNH)(ב7                7  ואםGKH    אזי)(HNK   7 

7   )נורמליות לא טרנזיטיבית !(  תהי  19 ,4 aD  : היא חבורה דיהדרלית7  נסמן 

    },,,{},,{ 32 aaaeHaeK   :7 הוכח 

H   4ת"ח נורמלית בD     ,K    ת"ח  נורמלית   שלH    אבלK    4לא נורמלית  בD   7 

7YGf נניח  0. :   הומומורפיזם7  הוכח ש)mod(ker)()( fbabfaf 7  

 7  הוכח: 1.

/2 7א nn AS    

TZR   7ב /     1{כאשר|||||{  zCzT  

*/)0,(   7ג TC 

||הוכח ש  7  1. Y   מחלק את|| X    לכל אפימורפיזםYXf : 7חבורות   

 7  הוכח: i}2,1{לכל    iXת"ח  נורמלית ב   7iH  נניח  ..

21 7א HH    21נורמלית  ב XX   7 

22112121   7ב /// HXHXHHXX  

 7ג
222 / TZR  7 

432720  קיים  אפי      7ד ZCCC   7 

7  תאר תמונות אפימורפיות  של  :    4.
331223

,,,, SDCZ 7  

ת מנה של איברים היא חבור nהוכח שכל חבורה אבלית  בעלת קבוצת יוצרים עם  57.
nZ  7 

),(1הוכח   7 .6  nmCCC mnnm 

 מצא מספר חבורות אבליות שונות )עד כדי איזו'( : 7..

 אלמנטים7   1.עם   7א

 אלמנטים7  5.עם    7ב

 אלמנטים7   18000עם    7ג

 7אלמנטים 10000עם    7ד
 

.8 7  

אילו מהחבורות הבאות הן איזומורפיות :  א7 

36212694298433272
ZZZZZZZZZZZZZZ 7  

 ?  (מורפיזםקיימות )עד כדי איזו 710000 כמה חבורות אבליות בגודל ב
 ? 115בגודל  ציקלית7 כמה מהן מכילות ת"ח ג



1. 
 

 

 ישרה של חבורות(-7 )מכפלה חצי9.

XXYנניח    :  פעולה של חבורהY  מעל חבורהX כל הזזה כך שXXy : 

7YXG מעל קבוצה  Xאוטומורפיזם של   :    נגדיר פעולהGGG  ע"י 

)),((:),(),( 212112211 yyxyxyxyx  

)(כאשר   21 xy    מסמן)( 21
xy:7  הוכח 

),( 7א G   :חבורה7  סימון: sG X Y  7 

GYeY 7ב X  }{    ,GeXX Y }{ 7 

XGY 7ג /  7 

XXYאם הפעולה  7ד :     טריוויאלית )ז"אYyXxxxy  ,)( ) 

sXאז   Y X Y    7 

 )ראה התרגיל הקודם(:   ישרה-ת כמכפלה חצי7 הצג חבורות הבאו40

6530 7א   

2n 7ב n sD C Z  

 7ג
*: : 0

0 1
s

a b
C a R R

  
     

  
 

:,),(:),()הדרכה:  הגדר   bybabayXXY     7) 

 7ד
2

sR R   חבורתHeisenberg  

 

 איזומורפית לחבורת מנה של חבורה חופשית  Nnלכל  nSהוכח או הפרך: חבורה סימטרית  7 41

),( baF   מעל קבוצה},{ baX    7של שני סמלים 

 טריוויאלי7 לא מקיימת אף יחס לא Xהיא חבורה שקבוצת היוצרים שלה  XF)(  חבורה חופשית)

כתיבה  --7ה פעולה היא "הדבקה" Xשמרכיבים אותן דרך  אותיות  מ  מיליםהם  XF)(איברים של 

 אחת אחרי שנייה7 (

X,מצאו חבורות לא איזומורפיות   7 41 Y כך שX חבורה של איזומורפית עם תתY  וY       איזומורפית 

 X  7עם תת חבורה של        

]הוכיחו שתמיד מתקיים:  7 .4 : (A B)] [G : A] [G : B]G    

 (X  7מעל קבוצה מסוימת  G)אחת מהגישות היא: שימוש בפעולת עזר של חבורת 

/7 נניח 44 ( )G Z G  ציקלית הוכח שG אבלית . 

7 נניח 45
1| | | ( ) |n nG p Z G p    7 הוכח שG אבלית . 

Hקיימת ת"ח  nטבעי המחלק את mאיברים7 אזי לכל  nעם אבלית סופית חבורה 7G נניח 46 G 

|עם  |H m  7 
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 חלק חמישי
 

 : Xפועלת מעל קבוצה   Gבדוק שבדוגמאות הבאות חבורה  17

GXא7   :      gxxg  

GXב7   :     
1 gxgxg  ? 7  מה הן נקודות שבת 

:)(ג7    GPX     
1 gAgAg    

nSGד7    :        },,2,1{: nX     )(xgxg  

nSGה7    :        ],,[: 21 nxxxFX    },(),( )()1(1 nggn xxfxxfg   

:)(ו7     FGLG n      
nFX :     vMvM : 

TGז7   :     
2: RX      

GHHGXח7       ,/:    gaHaHg  

:)(:}|{ט7      GHHGsubX      
1 gHgHg  7 

    

 

GaNaaGCaא7   הוכח ש  17  )(}{][)(   

 ()()( GZGC  )המרכז 

][}|{כאשר  1 Gggaga  
  aשל   a][דה )המחלקה(  מסלול הצמ  

             .Gמעל    G  לגבי פעולת הצמדה של 

)(}|{ו   gaagGgaN  ( של צנטרליזטורa  7 ) 

 שייך למרכזa   7אז   1מסדר   a יחיד יש איבר Gב7    הוכח שאם בחבורה   

)()()רמז:   תמיד  1 xogxgo 
 7) 

)(,)(})(|{הוכח   7ג GaaNGCGaN   7 

aNa)(ד7       7 

|][|]:)[(תמיד         ( aN)(הערה:  )חשיבות של   aNGa   7 

/)(7  הוכח שאם  . GCG    חבורה ציקלית  אזG  7אבלית  
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 e  7}{או   G  אם כל ת"ח נורמלית היא פשוטהנרקאת  Gהגדרה: חבורה          

 ראשוני5A   ,pC   (p  7)רות פשוטות למשל:  דוגמאות לחבו

 אינה פשוטה Gצמודים7 הוכח ש    1שיש לו בדיוק   aחבורה  המכילה אלמנט    Gנניח   47

)(:}|{נסמן:   57 GHHGSub    אוסף של ת"ח7  נגדיר 

       
1)()(  gHgHgGSGSG 

 מה הן נקודות שבת ? GSub 7)(מעל    Gמגדירה פעולה של    א7   הוכח  ש  

,21אומרים שת"ח  HH    צמודות אם
1

12

 ggHH    עבורGg    7מסוים 

21נסמן:    ~ HH 7 

 GSub  7)(הסק כי זה מגדיר שקילות ב   7ב

21הוכח שאם     7ג ~ HH   7אז הן  איזומורפיות 

7GH עבור  6      נגדיר}|{:)( `1 HgHgGgHN  
 ( G 7ב  H)נורמליזטור של     

GHNא7 הוכח    )(     ,H    ת"ח  נורמלית  ב)(HN    7 

GHNב7 הוכח      )( H   ת"ח  נורמלית  בG   }{][ HH   

  Hצמוד רק עם Hז"א  

]:)[(שווה    Hהסבר מדוע  מספר ת"ח  הצמודות  ל  ד7   HNG 7  

 במקרים הבאים:  Gה  בחבור aN)(7    תאר את האלמנטים של . 

3)3,1( 7א  aSG   

4)3,2(  7ב  aSG  

3))2,3,1(    7ג  aSG   

4)2,3,1(    7ד  aSG    

כך  ש         מצא     7S 7   בחבורה  8 )5,3,4)(7,2()6,4,5)(1,3(   7 

 מצא את כל הטיפוסים  אפשריים  לגבי הצמדה  )ז"א   נציגים של המסלולים(  בחבורות   97

5432הבאות:   ,,, SSSS 7 

|][|מצא גודל של המסלול   107 a     בחבורהnS  :לגבי הצמדה  במקרים הבאים 

   a)2,1( 7א

   a)3,2,1(  7ב

)2,1,,(   7ג ka          :תשובה(
kkn

n

 )!(

!
    7 ) 

nSהערה:  נניח   )())((        בעל טיפוסtk

t

kk
nnn 21

21    7 

(1k    1עגילים  עם  האורךn ,2k  2ים  עם  האורך  עגילn ,… ) 

אזי      
!!!

!
|][|

2121
21

t

k

t

kk
kkknnn

n
t 

   7   



10 
 

 :אלמנטים המתחלפים  עם  כמותמצא  117

)2,1,,(  א7 k    בחבורהnS  7 

    nS  7בחבורה    )2,1)(4,3(ב7   

 :  )בשורה שנייה יש נציגים(הן  בגדלים  5Aבחבורה  מחלקות הצמידות  117

 

12 12 20 15 1 

(12354) (12345) (123) (12)(34) e 

 

  פשוטה5A  7הוכח ש    

7FXGx  תאר את : .1 gx  במקרים הבאים:  Xמעל   Gעבור הפעולות של    ],[,,

 7א )6,3,1(}7,6,5,4,3,2,1{ GX   

  7ב )5,3(),4,3,1(}6,5,4,3,2,1{ GX  

   7ג
*RGRX     

   7ד
*2 RGRX    7 )כפל בסקלר( 

TGRX)חבורת סיבובים=(    7ה  2   2RX  

 אלמנטים7    .1מנטים פועלת מעל קבוצה  עם  אל  5.בעלת    Gחבורה   147

 הוכח שקיימת נקודת שבת7 

כלומר,   ,"  p -"חבורת  Gתהי   157
npG ||  , כאשרp   7ראשוני 

XXGנניח   7א   פעולה מעל קבוצה סופיתX7 הוכח 

pFX mod||||  

 קבוצה של נקודות שבתF  7כאשר  

 אלמנטיםp   7יש לפחות  GC)(הוכח  שבמרכז   7ב

נניח   7ג
2|| pG     7 הוכח שG 7אבלית 

עם  Gב    Hהוכח שקיימת ת"ח נורמלית   7ד
1||  npH  7איברים 

 n 7לא מחלק את    pאלמנטים  ו     nפועלת  מעל קבוצה עם    p  G-7 נניח חבורת16

   הוכח שקיימת נקודת שבת7     

 עיות   לא שקולות )עד כדי סיבובים(  אם :7  מצא  מספר לוחות ריבו.1

 33  7צבעים  קבועים  )לבן,  ושחור(  והלוח הוא    1אפשר להשתמש ב   7א

 44  7צבעים  קבועים  )לבן,  ושחור(  והלוח הוא    1אפשר להשתמש ב   7ב

 55    7ירוק(  והלוח הוא  צבעים  קבועים  )לבן,  ושחור,   .אפשר להשתמש ב  7ג

 ( אשר מתקבלים  ממשולש משוכלל נתון 3Dא7 מצא מספר משולשים שונים  )עד כדי    187

 צבעים קבועים7  .אם מותר לצבוע קודקודים ב             

  ב7 אותה שאלה עם  הריבוע7       

2)פונקציות משתנים   .עם   מצא את כל  המערכות בינאריות  197

3

2 ZZ  )  עד כדי שקילות 



11 
 

 )תמורות על המשתנים(7  

],,[פועלת  על    3Sהחבורה   107 321 xxxR   משתנים( לפי הפעולה על האינדקסים7  .)פולינומים ממשיים עם

321321133221מצא את המייצבים  של הפולינומים:     ,),)()(( xxxxxxxxxxxx   

 לא פשוטהG 7אלמנטים7 הוכח ש    1.5או    1.0, 99, 3045 ,, 10חבורה עם   Gנניח   117

 :   'TheoremssSylowרמז:  

npמס'  ראשוני כך ש   p  -ו nחבורה מסדר   G)קיום(  תהי   (1) k | 7 

אז קיימת ת"ח מסדר        
kp 7 

 סילוב -p(  כל שתי ת"ח )צמידות (1)

||,||,),(1כך ש   H)ז"א ת"ח          mpmpGpH nn
 ) 

 (G  7ודות7 )לכן אם היא יחידה אז  היא נורמלית ב צמ Gב         

 )כמות(  (.)

 מספר        
pn   חבורותp-  סילוב  בG   מקיים:הוא 

]:)[(  7א PNGnp        כאשר(P  ת"חp-7סילוב) 

pnp  7ב mod1 7 

mnp 7ג |  7 

 

 7   4או  .יש ת"ח נורמלית מסדר  11הוכח שלכל חבורה מסדר  117

נסמן  1.7
11:],[  bababa    הקומוטטור"(   של"(Gba ,   בחבורהG 7 

GGbabaGנגדיר  ת"ח    },:],{[:)1(
)"הקומוטנט" (  הנוצרת ע"י  קבוצת   

 הקומוטטורים7 הוכח: 

GGא7   )1(
  7 

GGGב7    )1(
 אבלית7    

ב7   
)1(/GG   7אבלית 

YGfג7  אם   :  הומומורפיזם לתוך חבורה אבלית אז קיים הומומורפיזם  YGG )1(/:   כך  ש 

    pf     כאשר
)1(/: GGGp    7אפימורפיזם טבעי 

 

)(}{אם פתירהנקראת  Gהגדרה: חבורה  eG n   עבורNn   מסוים  כאשר
)1()()1( )(: ii GG 

 7 

 קולה:  "קיימת שרשרת נורמשלית סופית"  ז"א קיימת שרשרת:הגדרה ש

}[210 eGGGGG n      כך  שלכלk    1חבורת מנה/ kk GG 7אבלית 

 

 הוכח שחבורות חבאות הן פתירות:    147



11 
 

 nD  7  7א

  )ז"א חבורה עם p-חבורת 7ב
kpG ||  7) איברים 

:0)( 7ג
10

: 2 RGLa
ba

C 
















 7 

 Heisenbergחבורת    7ד


































 Rcbab

ca

H ,,:

100

10

1

: 

 חבורת מטריצות ממשיות משולשות עליוניות עם אחדים על האלכסון7  7ה
 

 

157  

nnהוכח ש  7א AS 
)1(

7 

)],()[()(הדרכה: שים לב    ijkikij 7 

 לא פתירה nS   7חבורה   5nהסק כי לכל    7ב

 5A 7שלא צמודים  ב   5עגילים עם סדר  1יש לפחות  5Aהוכח שבחבורה  167

pqGהוכח שכל חבורה בגודל   7א ||    כאשרqp,  7ראשוני היא פתירה 

qpG*  הוכח שכל חבורה בגודל   7ב 2||     כאשרqp,  7ראשוני היא פתירה 

 

כל חבורה בגודל    (Burnside)   מידע:
jiqpG ||    כאשרqp, 7ראשוני היא פתירה 

           Thompson)-(Feit 12||  nG  אזG  7פתירה 

 ! בפתרונות שלכם לא להסתמך על המשפטים  הנ"ל            

 

 היא ציקלית143   7אלמנטים איזומורפית עם   .714 א7  הוכח שכל חבורה עם .1

pqG ב7   נניח       ||   ם  עqp    1ראשונים  כך שq  לא מתחלק בp 7 הוכח שG 7ציקלית 

pqGג7  נניח          ||     עםqp  ראשונים  ו-  G  אבלית7 הוכחG   7)ציקלית7 )הדרכה: משפט הפיצול 

pGחבורה לא ציקלית  כך ש    Gא7  *  נניח 7  18 2||     ואלמנטים p 7 הוכח ש ראשוניpDG  7 

 לא נכון( Lagrange*    )ההפוך למשפט    ב7

 איברים7 6איברים( אין ת"ח עם  11)עם  4Aהוכח שבחבורה   

 הם מתחלפים4A  7ב  1הדרכה:  השתמש בסעיף א  וגם בעובדה שאיברים מסדר              

 


