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 שם קורס : קורס הכנה במתמטיקה

 Preparatory course in mathematicsשם לועזי : 

 500-5-10מס' קורס: 

 אופן הוראה : שיעור ותרגול

 40מספר שעות שיעור : 

 30מספר שעות תרגול : 

 סוג מקצוע : מומלץ

מטרת הקורס : קורס רענון למועמדים שהתקבלו לפקולטה למדעי ההנדסה ופקולטה 

 למדעי הטבע.

 נושאי לימוד:

 .השדה אכסיומות. הממשיים, הרציונליים, השלמים, הטבעיים המספרים .המספרים .1

 . כלליות סדרות. אינסופית  הנדסית סדרה. הנדסית סדרה.  חשבונית סדרה :סדרות  .2

 ",   בשפת" הגבול מושג של ההגדרה תהכר - סדרה של גבול. מונוטוניות סדרות     

 . סדרה-התת מושג     

 .באינדוקציה הוכחה. שלמה ואינדוקציה חלקית אינדוקציה .מתמטית אינדוקציה .3

 . טענות בניסוח באינדוקציה  שימוש    

  .פסקל משולש. הבינום נוסחת. עצרת .4

 ערך, צמודים מספרים, שוויון, האריתמטיות והפעולות ההגדרה. המרוכבים המספרים מערכת .5

 הקוטבית ההצגה. הטריגונומטרית ההצגה. גאוס במישור המרוכבים המספרים הצגת. חלטמו    

 .מרוכב ממספר שורש הוצאת. מואבר -דה תנוסח(. הפולרית)    



 המשולש. כונות של הערך המוחלט. אי שוויון. ת הגדרה וסימון .הערך המוחלט .6

  .עם ערך מוחלט ותשוויונ -אימשוואות  ו    

IDf  בסימון שימוש. ותמונה טווח,  הגדרה תחום .פונקציות .7 :תכונות . : 

  של טרנספורמציות. וחסימות מחזוריות",  על" , "ערכיות-חד-חד, "זוגיות-ואי זוגיות, מונוטוניות    

 .הפוכות פונקציות. פונקציות של הרכבה. גרפים    

 ית. הפונקציה המעריכית והפונקציה הלוגריתמ. 8

  שוויונות מעריכיים ולוגריתמיים. -משוואות מעריכיות ולוגריתמיות, אי    

 פונקציות טריגונומטריות ופונקציות טריגונומטריות הפוכות.. 9

 הרדיאן, פונקציות טריגונומטריות וזהויות שקשורות בהן, פתרון משוואות    

 .וויונותש -טריגונומטריות בסיסיות, אי    

 . והמרוכבים הממשיים מעל פולינום של פריקות. האלגברה של היסודי המשפט .פולינומים .10

 .ינומיםפול של ארוך חילוק .השארית משפט      

 וקטור וקטע מכוון. (.3R) -( ו2R) מרחבים : וקטורים . 11

 כפל בסקלר. וקטורים ותכונותיו, חיסור וקטורים,  חיבור     

 תלות של וקטורים.-חלוקת קטע ביחס נתון. תלות ואי .של וקטורים צירוף ליניארי     

 .ניצבות בין וקטורים,  זווית בין ווקטורים :ותכונותיה סקלריתההמכפלה      
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