
 

 

 

 

 

 

 1חדו"א  - 3001003
 זתשע" א' סמסטר

 שעות תרגול( 2 + שעות הרצאה שבועיות 4נקודות זכות ) 5

 

 

  קדם: דרישות

 או מכינה./ו או חדו"א/יח"ל ו 5מתמטיקה ברמה של 

 

 ת הקורס ומטר

 הקניית מושגים, רעיונות, משפטים ומיומנויות מתמטיות להבנה ופתרון בעיות בפיסיקה והנדסה. 

 .ללמד את הסטודנט לחשובמטרת הקורס היא בעיקר 

 

  מקורות/ספרי לימוד

1. G. B. Thomas, R. L. Finney, “Calculus and Analytic Geometry”, 01th edition.  

 א', ספר לימוד של האוניברסיטה הפתוחה.אנטון, חדו" . 2

 

 חובות הסטודנט 

  .חזרה יסודית של חומר ההרצאה והתרגול שניתנו בכיתה 

  ."ניצול יעיל של המשאב היקר ביותר "הזמן 

  .חובת הגשה של כל תרגילי הבית 
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 10:11-11:05: ד', ב'ימי  ד"ר דנקנר יאיר
zahav.net.il@yairdan 

 
151-5751515 

: )תעשייה וניהול( מתרגל
 מר ויטלי פרידלנסקי

, 05:11-05:11: יום א'
 00:11-01:11יום ג': 

vitfr@netvision.net.il 

 

154-7415551 

 

מתרגלת )כימיה 
(: גב' רגינה ופלסטיקה
 אובודנקו

 05:11-05:11יום ג': 
reginao@cet.ac.il 

 

154-5555415 

 

mailto:yairdan@zahav.net.il
mailto:vitfr@netvision.net.il
mailto:reginao@cet.ac.il


 

 

 

 

 

 

 הרכב הציון

 .מגן בלבד 51%במשקל של  אמצע ןבח .0

שבעה דפי תרגילים אשר יחולקו אחת יש . מהציון בקורס 51%הם חובה ומשקלם תרגילי בית  .5

 , אשרבודק תרגיליםעל ידי הציון לכל דף תרגילים ינתן לשבועיים. בכל דף כעשרים תרגילים. 

בסוף הסימסטר הבודק יערוך תרגילים. כשלושה תרגילים בלבד באופן אקראי מתוך דף היבדוק 

 ממוצע של חמשת התרגילים הטובים ביותר. 

פך אז ציון הבחינה יגבוה מציון הבחינה, אם הה בוחןבאם ציון ה 71% נה סופית במשקל שלבחי .5

מהציון בקורס. הבחנים ובחינת הסיום בקורס ללא חומר עזר פרט למחשבון כיס ודף  01%יהיה 

 נוסחאות. דף הנוסחאות נמצא באתר הקורס.

על פי שיקולי בכל מקרה אלא  ולא יופעלותרגילי הבית המגן  (,71-)פחות מ לסטודנט שנכשל .4

 .ותרגילי הבית?(המגן בעזרת הסטודנט כתב בחינה ברמה שניתן להעבירו  אםהמרצה )ה

 

  נושאי לימוד
הקדמה. היוונים הקדמונים: פיתגורס, הפרדוקס של זנו, ארכימדס וחישוב השטח הכלוא מתחת  .0

לפרבולה. מושג האפס ומושג האינסוף הנמצאים ביסודו של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. 

היסודות: מעגל, קשת, זווית, רדיאן, משולש ישר זווית, סינוס, קוסינוס וטנגנס. עקומות ליניאריות. 

 רק ההקדמה בקלקולוס.פ

קצב השינוי של הפונקציה סביב נקודה מסוימת. חוקי הגבולות. גבול ורציפות: הגדרת הגבול.  .5

 בקלקולוס. שבוע שני ושלישי. 0רציפות. פרק 

 ,טריגונומטרית ההנגזרת: הגדרת הנגזרת. נגזרת של פולינום, מכפלה ומנה. נגזרת של פונקצי .5

של פונקציה סתומה. רציפות ודיפרנציאביליות של  תגזרנת, . כלל השרשרולוגריתמית מעריכית

 . שבוע שלישי, רביעי וחמישי.על לופיטל 7בקלקולוס וסעיף מפרק  5פונקציה. משפט לופיטל. פרק 

פעולות בנגזרות: מבחן הנגזרת הראשונה )מינימום ומקסימום מקומיים ומוחלטים(, עליה וירידה  .4

הביניים. מבחן הנגזרת השנייה )קמירות, קעירות, פיתול(. של פונקציה. משפט רול ומשפט ערך 

בקלקולוס )לא כולו(.  5אינסוף ואסימפטוטות. פרק בחקירת פונקציות תוך שימוש בנגזרות. גבולות 

 שבוע חמישי ושישי.

האינטגרל: סכום רימן. המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי. תכונות בסיסיות. אינטגרל מסוים  .5

רך ממוצע של פונקציה. שיטות אינטגרציה:  אינטגרציה ע"י החלפה. אינטגרציה ולא מסוים. ע



 

 

 

 

 

 

בקלקולוס  4בחלקים. הצבות טריגונומטריות. חלוקת מונה במכנה לקבלת תוצאה + שארית. פרק 

 )לא כולו(. שבוע שביעי ושמיני. 1)לא כולו( ופרק 

ת ושיטת הקליפות הדיסקו נפח )שיטת ,תאוצה ,מרחק, מהירות ,שימוש באינטגרל: חישוב שטח .7

בקלקולוס )לא כולו(. שבוע שמיני, תשיעי  5. פרק ושטח הפנים של גופים אורך קשת ,הגליליות(

 ועשירי.

נגזרת ואינטגרל של פונקציה מעריכית, לוגריתמית, טריגונומטרית, טריגונומטרית הופכיות  .1

 עשר.-עשר, שנים-)לא כולו(. שבוע אחד בקלקולוס 7והיפרבולית. פרק 

 עשר.-עשר וארבעה-השלמות וחזרה. שבוע שלושה .0

 


