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 -  ססילבוס הקור
 "עולם המספרים"

 

 : מטרות הקורס

 .לאפשר לתלמידים מבריקים ללא בגרות ללמוד חומר ברמה אקדמית מלאה •

 .להכין את התלמידים לקראת לימודי תואר מדעי •

 .ככל הניתן, ללמד נושאים שלא יחזרו על עצמם בקורסי החובה של תואר מדעי •

 .ללמד את התלמידים על מערכות המספרים השונות, הבנייה שלהן, והמשמעויות שלהן •
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 נושאי הלימוד 

 הם מספרים?מה ספרים, מ – 1ק פר

 . מפרטורה, שעהט שטח, נפח,  מרחק,, גדלים: כמותמספרים ככלי למדידת נחשוב על  •

 משיים, מרוכבים., מ ות: טבעיים, שלמים, רציונאלייםקבוצות המספרים המוכר עם נפגש •

 שדה, ונחקור את תכונותיו.דרת המספרים באופן מתמטי באמצעות הגנגדיר  •

 .(12על המספרים בשעון )מודולו  פרט, ובית החלוקה()שאר ספרים מודולו שלםהמנלמד על  •

 

 ציר המספרים? אים אתכיצד ממל – 2 רקפ

 מנה של שלמים. נו מספרים כפי שהיינו רוצים, שורש שתיים למשל אימלאים את ציר ההשברים אינם מראה שנ •

 חלוקה של הרציונאליים לשניים. –ננסה לתפוש את המספרים החסרים בציר באמצעות מושג החתכים  •

 .תחתון()עליון ו ועל חסמים הדוקים לרע()מלעל ומ נלמד על חסמים •

 משיים באמצעות חתכי דדקינד.נגדיר את שדה המ •

 ממלא את ציר המספרים במובן שהצגנו בתחילת הפרק.נוכיח כי שדה הממשיים הוא שלם, ובמובן זה  •

 

 האמנם כל המספרים נמצאים על ציר אחד?  – 3פרק 

 . ונוכיח כי הוא שדה )על שני צירים!(שדה המספרים המרוכבים נבנה את  •

 ונלמד על תכונותיהן. ותטריגונומטריגדיר את הפונקציות הנ •

 .מטריפעולות בין מספרים מרוכבים באופן אלגברי וגאונבחן את ה •

 .נחשבת לאחת הנוסחאות היפות ביותר במתמטיקההר על חזקה של מספרים מרוכבים ועל זהות אוילנלמד  •

 

 ?רלספוהאם ניתן להעזר במספרים ליותר מאשר  – 4פרק 

 ולם. אבן הבניין הבסיסית של הע לים, נלמד על ג •

 כיצד המספרים המרוכבים מודדים את תכונותיהם של הגלים. נלמד  •

 שתיים, ובעזרתן נבנה את המספרים הקווטרניונים. מגודלכיר מטריצות ריבועיות נ •

 .באמצעות המרוכבים והקווטרניונים בחשב במישור ובמרחסובב דמויות במשחקי מנראה כיצד אפשר ל •

 ראנז' על מספרים שלמים. ט ארבעת הריבועים של לגנלמד על הקשר בין הקווטרניונים למשפ •

 


