
אוניברסיטת    אריאל    בשומרון

  1חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי :שם הקורס

  הנדסה :מסלול

לומדים הסטודנטים מושגים באנליזה המתמטית1בקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:פרשיות לימוד

. 2לרבות הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מתקדמיםאשר מהווים בסיס לכל מקצועות האנליזה ה

המיועד, בקורס זה. נגזרת ואינטגרל, גבול ורציפות של פונקציה, הקורס עוסק במושג הגבול של סדרה

.מושם דגש על שליטה מקסימאלית בטכניקות המתמטיות של נושאים אלו, לתלמידי הנדסה

  
:מבנה הקורס

  .רציונאלים וממשיים, שלמים, מספרים טבעיים -קבוצות המספרים המיוחדות :1מספרשעור

הפונקציות האלמנטריות. ע ופונקציה על"פונקציה חח. תחום הגדרה ותמונה, תחום וטווח -מושג הפונקציה

nxy, פונקציה ליניארית: והגרף שלהן = ,baxy מושג. יה מעריכית ופונקציה לוגריתמיתפונקצ, =+

   .הפולינום ומושג הפונקציה הרציונאלית

הרחבהבעזרתבעזרת צמצום ורציונאליות -ואיגבול בנקודה של פונקציות רציונאליות–גבול של פונקציה

  .בצמוד

ת ופונקציותפונקציות מעריכיו, של פונקציות רציונאליותובמינוס אינסוףגבול באינסוף:2שעור מספר

). הרחבה בצמודו )עם סייגים(רת השוואת סדרי גודלבעז. הכוללות שורשים )ttlim
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  .רציפות של פונקציה בנקודה ומיון נקודות אי הרציפות. גבול חד צדדי :3שעור מספר

  ).לגבי מכפלות' כולל סנדוויץ(' כלל השורש וכלל הסנדוויץ, כלל המנה: גבול של סדרה :4שעור מספר

וגזירהנגזרת פונקציה סתומה, נגזרות מסדר גבוה. נוסחאות וכללי גזירה. מושג הנגזרת :5שעור מספר

  .בדיקת גזירות של פונקציה .ביחס לפונקציה מפורשת וסתומהונורמלמציאת משיק. לוגריתמית

  .בעזרת כלל זה∞0, 1∞, 00, ∞−∞ ,0⋅∞: מהסוגגבולותפתרוןכולל. כלל לופיטל :6ור מספרשע

, זוגיות הפונקציה, םנקודות חיתוך עם הצירי, תחום הגדרה: חקירת פונקציות:7– 8שעורים מספר

אנכיותתאסימפטוטו, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, נקודות קיצון מקומיות, תחומי עלייה וירידה

  .ומשופעות

. נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה רציפה בקטע סגור: 9שעור  

.ינטגרציהמציאת קבוע הא, שיטות אינטגרציה -האינטגרל הלא מסוים :10 –11שעורים מספר

.אינטגרל מסוים וחישוב שטחים: 12שעור  

  

   :ביבליוגרפיה

.הוצאת עמיחי, יהודה אשכנזי ויעקב ארז, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.1



הוצאת , בעריכת טלי שטיין וחזי ניימן, תרגילים בעיות ופתרונותחוברת , חשבון דיפרנציאלי .2

  . א"אוניברסיטת ת

  .הוצאת שאוםחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ב .3

  .חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה .4

5. www.ariel.ac.il  

6. netwww.unimath. 



  doc.1חדווא   :שם הקובץ

 C:\Documents and  :ספריה
Settings\shimonm\Local Settings\Temporary 

Internet Files  

 C:\Documents and  :תבנית
Settings\shimonm\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
  מכללת לוינסקי לחינוך  :תואר
    :נושא
  ניר ואפרת בסן  :מחבר

    :מילות מפתח
    :הערות

  09:39:00 06/10/2010   :תאריך יצירה
  14  :מספר שינוי

  06:16:00 10/11/2010   :נשמר לאחרונה בתאריך

  yehuda  :ידי- נשמר לאחרונה על
  דקות 40  :זמן עריכה כולל

  12:30:00 23/12/2010   :הודפס לאחרונה ב
  החל מההדפסה האחרונה שהושלמה

  2  :מספר עמודים  
   )בערך(  403   :םמספר מילי  
   )בערך(  2,017   :מספר תווים  

 


