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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab SEMUA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan bernilai 100 markah.
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t. (a) Dengan menggunakan hukum algebra set, buktikan bahawa:

(i) Bn ( B-A)':A A B,

(iD A- B= B'-A'.
(30 markah)

(b) Tentukan sama ada hubungan H yang ditakrifkan atas R oleh

xHy el*-yl<3 adalah

(i) refleksif,
(ii) simetri,
(iiD transitif.

Adakah .FI suatu hubungan kesetaraan?

Cari (2)H.
(40 markah)

(c) Jika n adalah suatu integer positif dan H adalah hubungan yang

ditakrifkan oleh xHy e x=y(modn), buktikan bahawa H adalah

suatu hubungan kesetaraanatas Z.
(30 markah)

2. (a) Katakan (x)-f = e', x eR dan (t)g=-L, x eR* , cari
x+5

(i) fungsi gabahan fg,
(ii) tungsi songsang (.fil",
(iiD fungsi-fungsi songsang f-t dan g-t.

Seterusnya, tunjukkan bahawa ("fdt : g-t .f-' .

(40 markah)

(b) Katakan (C,*) iatatr suatu kumpulan dan aeG. Bulctikan bahawa

(o')-t =(a-')' bagi semua integer positif n.

(30 markah)

(c) Buktikan bahawa jika G ialah satu kumpulan dengan ciri-ciri bahawa

kuasa dua bagi setiap unsur dalam G juga identiti, maka G adalah Abelan.

(30 markah)
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(a) Katakano=('2 3 4 5 6 Z)

\3 4 7 s 6 2 t)
danp=(r z 3)Q 4 s o).

Cari

(i) o(a) dan o(p),
(ii) dtt,
(iii) d'B-'.

Adakah B suatu pilihatur genap?

(40 markah)

(b) Katakan G ialah suatu kumpuran Abelan dengan identiti e dankatakan
n ialah suatu integer. Buktikan bahawa set uagi semua unsur .r bagi G
yang memenuhi persamaan xn =e merupakan satu subkumpulan bagi G.

(30 markah)

(c) Buktikan bahawa sebarang subkumpulan bagi suatu kumpulan kitaran
adalah suatu kumpulan kitaran.

(30 markah)

4. (a) Katakan a mempunyai peringkat 15. Dapatkan semua koset kiri bagi
(o') aaram (a).

(40 markah)

(b) Katakan H={e, (l 2)},tentukan sama ada H adalah normal dalam ^s..J

(30 markah)

(c) Katakan s adarahsuatu homomorfisma daripadakumpulan (c,o) t<e

kumpulan (n,*) dan K =lnti Q: {xecl ,O=.f}dengan f adalah
identiti bagi H. Buktikan bahawa K adalahsubkumpulan normal bagi G.

(30 markah)
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5.(a)KatakanR*ialahkumpulannombor-nombornyatayangpositifdibawah
operasi pendaraban. Tunjukkan bahawa (')$=Ji ialah satu

automorfisma atas R'. 
(30 markah)

(b) Buktikan bahawa suatu subset s bagi suatu gelanggang (R,+,*) adalah

subgelanggang jika dan hanya jika S* S dan Y a'beS' a-b e'S dan

axbes' 
(30 markah)

(c) Katakan C ialah set semua nombor kompleks, iaitu C = {a + bi I 
a,b e R\ ,

(r r\l ')

M)( " b\lo,u.-nf o*n'ng'i $ datipadagelanggang (c'+'*)
N-b ")l' ) (a b\

kepada gelanggang (M,+,x) ditakrifkan sebagai (a+bi)f--l-U t)'
Buktikan fi ialahsuatu isomorfisma gelanggang'

(40 markah)
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