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 סמסטריאליתהמכינה ה -המכינה הקדם אקדמית

 יח"ל(  5-מתמטיקה )רמה מקבילה ל –שם הקורס 

 

 תשפ"ג שנה אקדמית

 עברית שפת הוראה

 

 

  תיאור כללי של הקורס:

 .מתימטיקההמכינה מתמקדת בלימודי 

 .לבגרות לימוד יחידות 5עוסק בנושאים מתמטיים ברמה של הקורס 

 

  מטרות הקורס:

הידע הטכני,  ת לתת לסטודנטים את הרקע המתמטי הנדרש ללימודי מתמטיקה בקורסים להנדסה, וזאת מבחינ

 בתחומי האלגברה , גיאומטריה אנליטית , ואנליזה, והן מבחינת החשיבה המתמטית הנדרשת.

 

 הסטודנט ידע :בסיומו של הקורס תוצרי למידה: 

 ., וערך מוחלטואי רציונליותרציונליות לפתור משוואות ואי שוויונות לינאריות, וממעלות גבוהות,  .א

 יות, ולוגריתמיותכמשוואות ואי שוויונות מער .ב

 להבין את מושג הווקטור, ולפתור בעיות בהם יש וקטורים בשיטה אלגברית ובשיטה גיאומטרית .ג

בחקירת פונקציות פולינום, שורש, מנה, מעריכית,  ידע את המשמעות של נגזרות ואת היישומים שלהן .ד

 ולוגריתמית.

 ידע לסרטט גרפים על ידי ניתוח הגרפים של פונקציות אלמנטריות, הזזות ושיקופים שלהם. .ה

 ידע לפתור משוואות טריגונומטריות, ולחקור פונקציות טריגונומטריות .ו

 חיםידע לבצע אינטגרל לשם מציאת פונקציה קדומה, ולשם חישוב שט .ז

 ידע לפתוח ביטויים על פי הבינום של ניוטון .ח

 יבין את אקסיומת האינדוקציה ויוכל להוכיח טענות באמצעות אינדוקציה .ט

 

 .הוראה פרונטלית ותירגול במהלך השיעור שיטת ההוראה בקורס:
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 רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

 מושגי יסוד

חיסור, כפל וחילוק וסגירותם בקבוצות המספרים הנ"ל . סדר פעולות, מהי קבוצה? קבוצות מספרים. חיבור, 

מספרים מכוונים,  חיבור, חיסור, כפל וחילוק של שברים )תזכורת(. מהו רב איבר ומהו חד איבר ופעולות חוקיות 

 ביניהם.

 

 טכניקה אלגברית

רה ריבועית, נוסחאות כפל פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף, פירוק לפי קבוצות, פירוק תלת איבר מצו

2מקוצר:  2
a b− ,( )3a b ,( )2a b ,3 3

a b .סקירה של חוקי החזקה והשורש . 

 

 הפונקציה הלינארית

משוואות, כולל חקירה. הקשר בין פתרון משוואה בנעלם אחד, עם או בלי פרמטר, וחקירתה. פתרון מערכת 

החקירה האלגברית לבין המצב הגיאומטרי של ישרים במערכת צירים. פונקציית הישר ותכונות מקדמיה. ניצבּות 

בין ישרים, מקבילּות והתלכדּות. ישרים המקבילים לצירים. להכניס ישרים עם ערך מוחלט, כולל תיאור גרפי 

 שלהם.

שיוויונים -בלי ערך מוחלט. חקירה פרמטרית של משוואות לינאריות ושל אישיוויונים לינאריים עם ו-אי

 לינאריים עם ובלי ערך מוחלט.

 

 חקירה של פונקציה ריבועית

aחקירת פונקציה ריבועית וציור הגרף שלה תוך שימת לב לתכונות המקדמים  , b, c  ולתכונותx    וy  .קודקוד

פתרון משוואות ריבועיות, דו ריבועיות או כאלה שניתן, באמצעות הצבה, להביא לצורה ריבועית. פתרון אי 

 שיוויונים ממעלה שנייה וגבוהה יותר ופתרון אי שיוויון לפי שיטת הנחש.

פרמטרים,  משפט ויאטה והקשר לסימני השורשים. חקירה של משוואה ריבועית ושל אי שיוויונים ריבועיים עם

 גרפית ואלגברית. 

 

 הערך המוחלט

משמעותו הגיאומטרית והקשר שלו לחוקי השורשים. פישוט ביטויים אלגבריים עם ובלי ערך מוחלט, כולל פירוק 

 לגורמים בכל השיטות שנלמדו.

חוקי הערך המוחלט ושימושם בפישוט ביטויים הכוללים ערך מוחלט או מספר ערכים מוחלטים. ביטויים 

 המכילים שורש ופישוטם, תוך שימוש אפשרי בערך המוחלט.

 

 מושג הפונקציה

חד ערכית, -מהי פונקציה? מושגים: תחום, טווח, מקור, תמונה. הקשר בין הטווח לבין התמונה. פונקציה חד

 פונקצית על.

 ההסבר ילווה בסכמות ובמידת האפשר בגרפים פשוטים.
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 פעולות על פונקציות  )טרנספורמציות(

, סימטריה סביב הצירים. תפקיד הכנסת y -ויחסית לציר ה x -זזות אופקיות ואנכיות, שיקופים יחסית לציר הה

 ערך מוחלט למקומות שונים בפונקציה וההשפעה על גרף הפוקנציה. מתיחה וכיווץ של גרף.

 

 תכונות נוספות של פונקציות

 אי זוגית, פונקציית "על" פונקציה הפוכה ותכונותיה.פונקציה עולה ופונקציה יורדת, פונקציה זוגית ו פונקציה 

 

 פונקצית פולינום 

 הגדרה, מאפיינים ,משפט השארית וחילוק פולינומים.

 

 חדו"א

 כולל שליטה בהגדרת הנגזרת. הרבה טכניקה של גזירה. שימושי הנגזרת: משיק, נורמל,  –מושג הנגזרת 

 שנייה. הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת והנגזרת ה

 חקירה מלאה של פונקציה, כולל משמעות גרפית של הנגזרת הראשונה והשנייה וסוגי נקודות קיצון.

 חקירה ואינטגרציה של  פונקציית פולינום ו :

 

 י-n -פונקציית השורש ה

nהגדרת הפונקציה  x  ותיאור גרפי שלה. הכנסת ערך מוחלט במקומות שונים וההשפעה על הגרף, כולל הזזות

ושיקופים. פתרון משוואות ,מערכות משוואות ואי שיוויונים אי רציונלים. פתרון של משוואות ואי שיוויונים 

 הכוללים פרמטר וחקירתם ברמה בסיסית ביותר.

nהפונקציה 
y x=רה הגרפי עבור , תיאוn  זוגי ועבורn  אי זוגי. השפעת הכנסת ערך מוחלט במקומות שונים

 בפוקנציה על הגרף שלה והזזות נוספות.

 

 הפונקציה המעריכית

)הגדרת הפונקציה  ) x
f x e= .כולל הכנסת ערך מוחלט במקומות שונים והשפעת הערך המוחלט על הגרף , 

 חקירה ואינטגרל.

 

 הפונקציה הלוגריתמית

)הגדרת הפונקציה  ) ( )
af x log x=  תוך שימוש במושג הפונקציה ההפוכה. חקירה גרפית, כולל הכנסת ערך

 מוחלט והשפעתו על גרף הפונקציה. חקירה ואינטגרל.

 

  רי הקורס :פס

 חוברת קורס פנימית.  .1

, הוצאה מיוחדת עבור עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ובני  'תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות .2

 2020גורן )
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 הערכת הקורס

 ציינו באחוזים את הרכב הציון הסופי

 אחוז% מרכיב

  נוכחות חובה בכל השיעורים

 10 והגשת תרגילים  השתתפות

 20 )ציון מגן( –מבחן אמצע 

 70-90 במבחן מסכם בכת

 

 


