
 
      תוכנהתוכנההמחלקה להנדסת המחלקה להנדסת 

          
 פתש"סמסטר א' 

 המחלקה להנדסת תוכנה  

  1חדו"א מוגבר  שם הקורס:
 3001891 קוד הקורס:
    spivak@hit.ac.ilמייל:                ד"ר אלכסנדר ספיבק שם המרצה:

  aikobel@walla.co.il   : מייל                      אריה אברון מר  שם המתרגל:
 שעות תרגול ( 2שעות הרצאה +  4ש"ש  )   6נ"ז;      5 היקף הקורס:
 אין דרישות קדם:

 
 תיאור הקורס:

הקורס מוקדש לפיתוח אנליזה מתמטית של הפונקציות הממשיות של משתנה ממשי יחיד החל 
מגבולות, חשבון דיפרנציאלי עם יישומים גיאומטריים ופיזיקליים וגם חשבון אינטגרלי עם 

 שימושים פרקטיים.
 

 הרצאות פרונטאליות.  שיטות ההוראה:
 

 : מטרות הקורס

 ליאהקניית מושגים, רעיונות, משפטים ושיטות עבודה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגר .1
 תיישום החומר הנלמד בפתרון בעיות הנדסיו .2
 .פיתוח חשיבה אנליטית .3

 
 דרישת מעבר:

 חן סוף סמסטר.לפחות במב 50ציון 
 

 הרכב הציון:
 הגשת דפי תרגילי הבית 5%

 בוחן אמצע סמסטר 15%
 מבחן סוף סמסטר 80%

 .60ציון עובר בקורס הוא 
 לפחות. 50עבודות הבית ייעשה רק אם ציון המבחן סוף סמסטר שיקלול הציון עם בוחן אמצע ו

 
 חובות:

 השתתפות בהרצאות ובשיעורי התרגול. .1
 מהתרגילים  70%הגשה של לפחות  .2
 בחינות סמסטריאליות 2 .3

 
  נוכחות:

 הנוכחות בהרצאות ותרגולים חובה על פי תקנון של המחלקה.
 

 נושאי הלימוד
 

, אי רציונאליים, רציונאליים, ם טבעיים, שלמיםוצות מספריב, קתורת הקבוצות  .1
יסודיות ויחסים פעולות קטעים פתוחים, חצי סגורים, חצי פתוחים וסגורים.  ממשיים.

סופרמום . חסם עליון וחסם תחתון. ולא חסומות קבוצות חסומות בין קבוצות.
 ואינפימום. 
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יות ממשיות של פונקצ בפונקציות,יסודיות  מושג הפונקציה, פעולות :פונקציות .2
ערכיות -חד-חסומות, הפוכות חד פונקציות זוגיות, מחזוריות, משתנה ממשי יחיד:

  פונקציות הפוכות. פונקציות אלמנטאריות.ועל, 
 

צדדי, אריתמטיקת גבולות, -גבול חד לפי קושי, ת גבול: הגדרשל פונקציה גבול .3
 .וחישובי גבולות תנאים מספיקים לקיום הגבול, גבולות מיוחדים

 
רציפות של פונקציה בנקודה,  של פונקציה בנקודה ובתחום סגור או פתוח: רציפות .4

רציפות. תכונות של פונקציות רציפות בקטע סגור, רציפות של פונקציות -אי
 מיון של סוגי אי רציפות. אלמנטאריות.

 
 

 נגזרות חד צדדיות,: הגדרת הנגזרת, משמעות גיאומטרית, נגזרת ודיפרנציאל .5
טבלת הנגזרות המיידיות, תכונות יסודיות, הנגזרות של פונקציות הפוכות, 

כלל שרשרת, דיפרנציאל וקירובים ליניאריים, נגזרות  מפוצלות, פרמטריות,
ודיפרנציאלים מסדר גבוה, משפטים יסודיים של החשבון הדיפרנציאלי: משפטי 

 פרמה, רול, לגרנז', כלל לופיטל, 
 
 

נקודות  תחומי עליה וירידה, מינימום ומקסימום,י הגדרה, תחומ: חקירת פונקציה .6
  , גרף של פונקציה.ות קמירות, קעירות, אסימפטוט פיתול

 
 

, המיידית : פונקציה קדומה, תכונות יסודיות, טבלת האינטגרליםאינטגרל לא מסוים .7
, מסוים, אינטגרציה עם הצבה, אינטגרציה בחלקיםהלא תכונות של האינטגרל 

  .ה של פונקציות רציונאליותאינטגרצי
 

שיטות  : תכונות יסודיות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגראלי.אינטגרל מסוים .8
 .האינטגרציה המסוימת

 
: חישוב השטחים מישוריים, נפחים של גופים מרחביים, שימושים באינטגרל מסוים .9

 גופי סיבוב ואורך קשת.
 

 

 ביבליוגרפיה:

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם, מאת: מורי ר. שפיגל סדרת שאום, תיאוריה ובעיות. הוצאה:  .1
 )בעברית( סטימצקי.

ת שאום, תיאוריה ובעיות, הוצאה: )בעברית( חשבון אינפיניטסימלי, מאת: פרנק איירס, סדר .2
 סטימצקי.

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מאת: הווארד אנטון, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה .3
4. Thomas, Calculus, 10th  edition: Addison Wesley               .  

 
 
 


