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 רסתיאור הקו
 

 :האלגבר .1

 לוגריתמים

 :חשבון דיפרנציאלי .2

משיק , בעיות קיצון, רציונאליות, מעריכיות ולוגריתמיות-חקירת פונקציות רציונאליות ואי

 .נורמלו

 :חשבון אינטגראלי .3

 .פונקציה קדומה, קבוע אינטגרציה, חישובי שטחים וחישובים אחרים

 :אלגברה ליניארית .4

 וקטורים, מטריצות

 :פונקציות מרובות משתנים .5

 .נגזרות חלקיות ושימושיהן

 

Abstract.  

Differential Calculus: Rational and Irrational Functions, Exponential and Logarithmical Functions. 

Maximum and Minimum problems, Tangent and Normal. Integration: Indefinite and Definite Integrals, 

Areas Calculations and other applications of Integration, Linear Algebra: Vectors, Matrices, Solutions 

of Linear Equations. Functions of Several Variables. Partial Differentiation 

 
 

 0164-2-687 מספר הקורס
 

 ת הקורסמטר

מתן  .הקניית ידע בסיסי לסטודנטים בניהול תוך הדגשת השימושים המעשייםה ינמטרת הקורס ה

קורס זה מהווה בסיס  .וחיזוי, אופטימיזציה וחישובים כללייםבסיס להבנת שיטות סטטיסטיות 

 .להבנת קורסים כמותיים שיבואו בהמשך

 

 

 בליוגרפיהיב

 ותרשקריאת 

 

 Differential. 10עד  1הוצאת האוניברסיטה הפתוחה יחידות  -".חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים"

10-n University units 1Add. of the Ope-and Integral Calculus. 

 

Add. of Open  -Linear Algebra. 5,4,2הוצאת האוניברסיטה הפתוחה יחידות -" .אלגברה ליניארית"

y units 2,4,5Universit. 

 



 Frank, 12,14,23,25,26,29,33,34,56,57, 1-9פרנק איירס, הוצאת "שאום" פרקים –.חשבון אינפנטסימלי" 

9 12,14,23,25,26,29,33,34,56,57-ulus", Shaum Add ch. 1Aires, " Infinitesimal Calc, 

 

 

 

 דרישות קדם

 אין צורך בקורסי קדם.

בים בדרישות קדם בהתאם למערכת השעות מחוי הם בשנת תשע״טלים את לימודיסטודנטים שמתחי*

 אלה מפורטות בשנתון בטבלאות של כל מגמה.המובנית. דרישות 

 

 

 שעות קבלה

 בתיאום מראש.

 

 הקורס מטלות

 .Moodle -הגשת תרגילים כל שבוע לפי דפי תרגילים שיפורסמו מראש ב

מהציון  %25התרגילים מהווים  .(צותלא בקבו) ודנטים בנפרדחלה חובת הגשה כל שבוע על ידי כל הסט

 .הסופי

 מהציון הסופי. %75מהווה  שעות( 3)הבחינה הסופית 

 הניתן לציון הבחינה. בונוסלא יקבל את ה 12תרגילים מתוך  10ש סטודנט שלא יגי

 

 

 אופן הוראת הקורס

 +תרגול.הרצאות

 

 סמשך הקור

 אההרצ – ות סמסטריאליותשע 3

 תרגול - תות סמסטריאליושע 2

 

 נושאי הקורס

 .לפי חלוקה להרצאות שבועיות

רציונאליות, מערכיות  -ציה. תחום הגדרה. הגבול והרציפות. פונקציות אימושג הפונק .1

 .ולוגריתמיות. מושג הנגזרת והשיפוע

 ., כללי גזירה(שרשרת)לה, מנה, פונקציה מורכבת נגזרת מכפ .2

גיאומטריים, תחום עליה  , שימושיםשימושי הנגזרת: משוואת משיק ונורמל, פרמטרים .3

 .פיתול, תחום קמירות וקעירות ום, נקודותוירידה, נקודת מינימום ומקסימ

 יסודות ומשפטי הלוגריתמים –לוגריתמים  .4

 (.קסימוםמינימום ומ)בעיות קיצון  .5

מינימום ומקסימום,  חקירת פונקציות: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות .6

מי ומשופעות, נקודות פיתול, תחו וירידה, אסימפטוטות אנכיות, אופקיות תחומי עלייה

 .הפונקציה לפי סעיפי החקירה קמירות וקעירות. שרטוט גרף

 .ציהמסוים, קבוע האינטגר-האינטגרל הבלתי .7

 .האינטגרל המסוים: השטח ושימושים אחרים .8

 .חשבונית, הנדסית והנדסית יורדת אינסופית –סדרות  .9

 .מציאת מטריצה הפכית ,ה ליניארית: וקטורים . מטריצות: חיבור, כפליסודות אלגבר .10



העדר פיתרון. אינסוף  :פתרון המערכת. מצבים חריגים-ערכת משוואות ליניאריותמ .11

 .תנופתרו

 .חלקיות, דיפרנציאל כולל פונקציות מרובות משתנים: גבולות, רציפות, קווי גובה, נגזרות .12

 

 

 


