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 מתמטיקה ב

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

בחיי  .החל מתקציב משק הבית וכלה במבני היקו�, המתמטיקה משמשת בכל תחומי חיינו

גרתיות ולא רוב הבעיות שעומדות לפנינו ה� ש .יו� עלינו להחליט החלטות שונות�היו�

תהלי� פתרו� . א� לעתי� יש מצבי� שבה� אנו נדרשי� לחפש פתרונות חדשי�, חריגות

 .בעיה הוא חיפוש אחר אפשרות לצאת ממצב מסוב� ומורכב

כ� , המתמטיקה שינתה את פני ההיסטוריה וכפי שספרות אינה יכולה לתפקד ללא מילי�

 .אי� למדע פשר ללא מספרי� ופעולות מתמטיות

משפטי
 , יחסי
, תהליכי
, מושגי
, עקרונות,  מציג לתלמיד חוקי
–ע מתמטיקה המקצו

יטמיע את משמעות
 וישתמש , באופ� שיבי� אות
 ויפתח יכולת חשיבה מתמטית, ונוסחאות


 .בה
 בתחומי דעת השוני

 מטרות כלליות

 .תו� העמקת הידע התאורטי, הכרת והבנת טכניקות מתמטיות .1

 .השתמש בידע מתמטי לפתרו� בעיות בתחומי� ייעודיי�הקניית יכולת ל .2

 .פיתוח חשיבה מתמטית .3

 מטרות אופרטיביות

 :התלמידי�, ע� סיו� לימודיה�

בחשבו� , בטריגונומטריה, יכירו ויבינו מונחי� בסיסיי� ומתקדמי� באלגברה .1

 .דיפרנציאלי ואינטגרלי ובמטריצות

 .האיבר הכללי בה� וסכומ�, נדסיותיכירו ויבינו מה� סדרות חשבוניות וה .2

 .יכירו ויבינו סוגי מטריצות ופעילות במטריצות .3

 .תיאור גרפי של נגזרת ונגזרות של ביטויי�, יבינו את משמעות הנגזרת .4

תו� הבנת המשמעות הגרפית של מושגי� , יבינו ויחקור פונקציות מתמטיות שונות .5

נקודות קיצו� , תחומי עלייה וירידה, �נקודת חיתו, השקה לגר� הפונקציה: כגו�

 .'אסימפטוטות וכו

משמעותו הגרפית של האינטגרל וכ� פעולות , יבינו את משמעות האינטגרל .6

 .באינטגרלי�
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 2.2 חוקי החזקות 

  
 a = b  2.3 פתרו� משוואה מהצורה –הוצאת לוגריתמי



4 

 נושאי לימוד שעות

 2.4 מעבר מבסיס לבסיס 

 2.5 משוואות לוגריתמיות 
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 3פרק  סדרות 11

 מבוא לסדרות 

3.1.1 
 הגדרה של סדרה לפי מקו

 )רקורסיה(הגדרה של סדרה לפי כלל הנסיגה  3.1.2

 סכו
 של סדרה והקשר בי� הסכו
 לאיבר הכללי 3.1.3

3.1 

 סדרה חשבונית 

 האיבר הכללינוסחת  3.2.1

 סכו
 של סדרה חשבונית 3.2.2
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 סדרה הנדסית 
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 סכו
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 4פרק  מטריצות 11

 4.1 הגדרת המטריצות 

 4.2 שיטת גאוס לפתרו� משוואות 

שני נעלמי
 , חקירת משוואות לינאריות ע
 נעל
 אחד 


 ושלושה נעלמי

4.3 

 4.4 ינארית של משוואות ושורות במטריצהתלות ל 

שני נעלמי
 ושלושה , תלות של משוואות ע
 נעל
 אחד 


 נעלמי

4.5 

 5פרק  הנגזרת ושימושיה 13

 הנגזרת 

 שיפוע גר� של פונקציה בנקודה 5.1.1

 הנגזרת של פונקציית ֶחזקה 5.1.2

5.1 
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 הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות 5.1.6

 פונקציה מורכבת ונגזרתה 5.1.7

 

 
לפונקציה ע
 , לפונקציה רציונלית, שימושי הנגזרת לפולינו

 שורשי
 ולפונקציה מעריכית

 משיק לגר� הפונקציה 5.2.1
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 עלייה וירידה 5.2.3
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 אסימפטוטות המקבילות לצירי

 חקירת פונקציה 5.2.5

 נקודות קיצו� חולטות 5.2.6

 זיהוי פונקציה ותכונותיה על פי גר� 5.2.7

5.2 

 6פרק  אינטגרלי� וחישובי שטחי� 17

 
 אינטגרלי

, אינטגרלי
 של פולינו
 ופונקציות רציונליות 6.1.1

 ונקציות מעריכיותפונקציות ע
 שורשי
 ופ

 מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה 6.1.2

מציאת פונקציה על פי נגזרתה וער� קיצו� או שיפוע 6.1.3

6.1.4 
 האינטגרל המסוי

6.1 

  
  פולינו
–חישובי שטחי

 �xשטח המוגבל על ידי פונקציה וציר ה 6.2.1

 שטח בי� גרפי
 של שתי פונקציות 6.2.2

6.2.3  
 מורכבי
שטחי

6.2.4 
 שטחי
 ללא גרפי

 שטחי
 ע
 משיק 6.2.5

6.2.6  
  פונקציות ע
 פרמטרי
–שטחי

6.2.7  
  בעיות שונות–שטחי

 שטחי
 על פי סוגי פונקציות 6.2.8

6.2 
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