
 

 

 

  "0"חדו"א לקורס תכנית לימודים 

 אלגברה   .א
 טכניקה אלגברית .1

קבוצות שונות, פעולות יסודיות אלגבריות בין המספרים, מיון של מספרים,    1.1
 מיון של נקודות )פנימית, חיצונית ונקודת קצה(. של נקודה. סביבהקטעים, 

 פירוק הטרינום הריבועי, השלמה לריבוע שלם.  1.2
ממעלה ראשונה ושנייה עם פרמטרים וחקירת הקשר בין פתרון משוואות   1.3

 ערכי הפרמטר לבין מספר הפתרונות.
 הגדרה, תכונות גיאומטריות ואלגבריות. – ערך מוחלט  1.4
 נוסחאות ויאטה.  נוסחת בינום.  1.5

זוויות, סינוס וקוסינוס, משולש ישר שווית ויחסיו, טנגנס. מושג של : טריגונומטריה .2
. תכונות יסודיות של סינוס וקוסינוס עם הסבר גרפי. תכונות של טנגנס p-רדיאן ו

 בסיסיות. זהויות טריגונומטריות וגרף. מחזוריות כתכונה מרכזית.
 : משוואות מערכיות ולוגריתמיות .3

)הגדרה מדויקת ותכונות יסודיות של פונקציה מעריכית:  3.1 ) xf x a=  עבור

 שונים של הבסיס. משוואות מעריכיות פשוטות.  ערכים

)פונקציה לוגריתמית  3.2 ) logaf x x= כפונקציה הפוכה ביחס לפונקציה

 מעריכית. תכונות יסודיות ומשוואות פשוטות.
 

 סדרות .4
 סדרות כלליות לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה. 4.1
 לי, סכום.איבר כל –סדרה חשבונית )כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה(  4.2
איבר    –סדרה הנדסית סופית ואינסופית )כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה(  4.3

 .סדרות מונוטוניות וחסומות כללי, סכום.
 

 מספרים מרוכבים. .5
 רך מוחלט וצמוד. אי שיויון המשולש.עתכונות יסודיות אלגבריות,   5.1
 .השורשים של מספר מרוכב.  5.2

 

 גיאומטריה  .ב
 במישור גיאומטריה אנליטית .1

מערכת צירים במישור. מרחק בין שתי נקודות. שיעורי נקודה המחלקת קטע  1.1
 ביחס נתון.

הישר ומשוואתו הכללית, שיפוע של ישר הנתון ע"י שתי נקודות, הזווית בין     1.2
שני ישרים, נקודת החיתוך של שני ישרים. ישרים מקבילים וישרים 

קודה, מרחק המאונכים זה לזה. המשוואה הכללית של ישר העובר דרך נ
  נקודה מישר.

 

 



 

 

 

 פונקציות ממשיות. .ג
זוגיות, חסומות, מחזוריות,  –הגדרה ודוגמאות, סוגים שונים של פונקציות  .1

 מונוטוניות.
פונקציות אלמנטאריות, מיון לפי פ' חזקה, פולינומים, פ' רציונאליות, אלגבריות  .2

 וכו"ל.
 ב גבולות פשוטים.הגדרה אינטואיטיבית ודוגמאות. חישו –הגבול של פונקציה  .3

 
 

 

 חשבון דיפרנציאלי  .ד
נגזרת של משמעות גיאומטרית ופיזיקאלית. הגדרה אינטואיטיבית ו: נגזרת  1.1

 אלמנטאריות. סכום, מכפלה, ומנה של פונקציות 
 צון .משוואת המשיק, נקודות קי שימושים: 1.2

 

 . חשבון אינטגרלי  .ה
 נטגרלים מידיים. אינטגרל לא מסוים )פונקציה קדומה(,  קבוע האינטגרציה, אי 1.1
 אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע.  1.2
 מציאת אינטגרל של פונקציה פשוטה. 1.3

 

 

 


