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 0חדו"א  שם הקורס

 3000804 מספר הקורס

 מכינה שנה וסמסטר

 שעות תרגול  28 שעות הרצאה  56 היקף הקורס

 אין דרישות קדם

 

 סגל ההוראה
 בתיאום מראש שעת קבלה: hmys1123@gmail.com -  ד"ר הדר שפיגל שם המרצה 

 09:30-10:30שלישי  שעת קבלה: aikobel@walla.co.il - מר אריה אברון ת /שם המתרגל

 

 פרטי הקורס
 עמדו בתנאי הקבלה.יוסינון המועמדים אשר לא  1הכנת המועמדים לקראת קורס חדו"א  מטרות הקורס

 תיאור הקורס

 

יח"ל, כמו כן ייסקרו נושאים  4-5הקורס יסקור טכניקות אלגבריות הנלמדות בתיכון ברמת 
 סדרות, גיאומטריה אנליטית, נגזרות, אינטגרלים וטריגונומטריה. ספציפים, כגון פונקציות, 

 שיטות ההוראה

 

 הוראה פרונטלית, תרגילים לתרגול עצמי. 

 שוויונות מסוגים שונים. -התלמידים ידעו לפתור משוואות ואי .1 תוצרי למידה
 התלמידים יכירו מושגים בסיסיים בנושאים סדרות וגיאומטריה אנליטית. .2
 התלמידים יבינו את מושג הפונקציה, כולל סוגי פונקציות ותחום הגדרתן.  .3
 .דעו לגזור פונקציות.התלמידים י .4
 ו טכניקות בסיסיות באינטגרציה.התלמידים יכיר .5
 כירו ויבינו את הפונקציות הטרגונומטריות וידעו לפתור משוואות.התלמידים י .6

 
  בקורסלפחות במבחן הסופי  60ציון  דרישות מעבר

 

 מבחן 100%   הרכב הציון
 בקורס עפ"י תקנון שנקר.הנוכחות  נוכחות

 

 נושאי הלימוד

 מטלה נושא נלמד שבוע

מבוא ונהלים, עולם המספרים, משוואות ממעלה ראשונה, פירוק  .1
 לגורמים, משוואות ריבועיות. 

 תרגילי בית בנושא.

2. 
רציונליות, עם ערך מוחלט משוואות ממעלה גבוהה, משוואות אי 

, עם שבר, ממעלה גבוהה, עם ערך 2-ו 1יחיד. אי שוויון ממעלה 
 מוחלט יחיד. 

 תרגילי בית בנושא.

 תרגילי בית בנושא. ת.משוואות מעריכיוחוקי חזקות,  .3

 תרגילי בית בנושא. לוגריתמיות.וואות הגדרת הלוג, חוקי לוגריתמים, מש .4

 .איבר כללי, סכום :סדרה חשבונית .5
 סדרה הנדסית )רגילה(: איבר כללי, סכום. 

 תרגילי בית בנושא.

6. 
  מתכנסת.סדרה הנדסית אינסופית 

 . סדרות כלליות לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה
הישר ומשוואתו הכללית, שיפוע של ישר  מערכת צירים במישור.

 תרגילי בית בנושא.



 

2 of 2 

ישרים. ישרים  הנתון ע"י שתי נקודות, נקודת החיתוך של שני 
 שיפוע כטנגנס.  מקבילים וישרים המאונכים זה לזה.

  שיעורי נקודה המחלקת ,מרחק נקודה מישר ,מרחק בין שתי נקודות .7
 .קטע ביחס נתון

 תרגילי בית בנושא.

8. 

 ת פונקציה ודוגמאות גרפיות.הגדר
  שורשים מסדר זוגי ואי זוגי, פולינומים, רציונאליות,סוגי פונקציות:  

מעריכיות, לוגריתמיות, טריגונומטריות )יילמדו בנפרד(. תחומי 
 הגדרה )כולל כתיבת קטעים פתוחים וסגורים על הישר(. 

 תרגילי בית בנושא.

 זוגיות וכלליות. שיקופים והזזות. -פונקציות זוגיות, אי .9
 

 תרגילי בית בנושא.

10. 
נגזרת של סכום, מכפלה, ומנה של פונקציות  טכניקה: - נגזרת

 )כולל טריגונומטריות( אלמנטאריות
 .משוואת משיקהנגזרת:  שימושי

 תרגילי בית בנושא.

11. 
אינטגרל לא מסוים )פונקציה קדומה(,  קבוע האינטגרציה,  

אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה , אינטגרלים מידיים
 חילוק פולינומים. . בקבוע

 תרגילי בית בנושא.

12. 

 טכניקות אינטגרציה נוספות.
, טנגנס. תכונות יסודיות : סינוס, קוסינוסווית ויחסיוזמשולש ישר 

של סינוס וקוסינוס עם הסבר גרפי. תכונות של טנגנס וגרף. מחזוריות 
 כתכונה מרכזית.  מושג של רדיאן.

 תרגילי בית בנושא.

 תרגילי בית בנושא. ומשוואות יסודיות. זהויות טריגונומטריות בסיסיות .13

 - חזרה וסיכום.  .14

 

 

 ביבליוגרפיה

 ספרי לימוד מתמטיקה ברמת חטיבה עד בגרות. ●

 

 

 


