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א 1.פתרון משוואות לוגריתמיות פשוטות )שימוש בנוסחאות היסודיות(646 .......
א 2.פתרון משוואות לוגריתמיות מהסוג649 ........ log a f (x) = log a g (x) :
א 3.משוואות לוגריתמיות נוספות652 ............................................................
א 4.משוואות לוגריתמיות :מעבר לבסיס יחיד
)כל הלוגריתמים לפי אותו בסיס(655 .......................................................
א 5.פתרון משוואות לוגריתמיות ומעריכיות בעזרת
הוצאת  logמשני אגפי-השוויון657 ........................................................
א 6.מערכות משוואות הכוללות משוואה לוגריתמית659 ...................................
ב .אי-שוויונים לוגריתמיים662 ..........................................................................
ג .תרגילים נוספים לחזרה במשוואות ואי-שוויונים לוגריתמיים667 .......................
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פרק  :31בעיות גידול ודעיכה680 - 692 .................................................................
פרק " :32חזקות ולוגריתמים" – תרגילי חזרה693 - 696 .......................................
697 – 846

חלק ה' :חשבון דיפרנציאלי

פרק  :33חשבון דיפרנציאלי של הפונקציות )f r (x
כאשר  rמספר רציונלי697 - 738 ..........................................................
א .הקדמה ,תחום הגדרה697 .............................................................................
r
ב .הנגזרת של הפונקציה ) r ) f (xרציונלי(
ושימושיה למציאת משוואת משיק698 ............................................................
r
ג .שימושי הנגזרת של הפונקציה ) r ) f (xרציונלי(:
נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה711 ..............................
r
ד .שימושי הנגזרת של הפונקציה ) r ) f (xרציונלי(:
נקודות פיתול ,תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה718 .................................
r
ה .שימושי הנגזרת של הפונקציה ) r ) f (xרציונלי(:
חקירה מלאה של פונקציות723 .......................................................................
r
ו .שימושי הנגזרת של הפונקציה ) r ) f (xרציונלי( :בעיות ערך קיצון735 ............
x

פרק  :34חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 739 - 785 .......................................e
x
א .הנגזרת של הפונקציה  eושימושיה למציאת משוואת משיק739 .......................
x
ב .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : eמציאת נקודות קיצון מקומיות
ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה ,נקודות פיתול ,תחומי קעירות750 ..................
x
ג .שימושי הנגזרת של הפונקציה : e
)f (x
759 ...................... e
חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה
x
ד .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : eבעיות ערך קיצון עם פונקציות
)f (x
779 ............................................................. e
המכילות ביטויים מהצורה
x

פרק  :35חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 786 - 798 .......................................a
x
א .הנגזרת של הפונקציה  aושימושי הנגזרת786 ................................................
x
ב .שימושי הנגזרת של הפונקציה : a
)f (x
793 ...................... a
חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה
x
ג .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : aבעיות ערך קיצון עם פונקציות
)f (x
798 ............................................................. a
המכילות ביטויים מהצורה
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פרק  :36חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 799 - 835 ....................................ln x
א .הנגזרת של הפונקציה  ln xושימושיה למציאת משוואת משיק799 ...................
ב .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : ln xמציאת נקודות קיצון מקומיות
ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה ,נקודות פיתול ,תחומי קעירות806 ..................
ג .שימושי הנגזרת של הפונקציה : ln x
חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה )811 ................. ln f (x
ד .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : ln xבעיות ערך קיצון עם פונקציות
המכילות ביטויים מהצורה )830 ........................................................ ln f (x
x
ה .נגזרת הפונקציה 834 ................................................................................ x
פרק  :37חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 836 - 846 ...............................log a x
א .הנגזרת של הפונקציה  log a xושימושי הנגזרת836 .........................................
ב .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : log a xחקירה מלאה של פונקציות
המכילות ביטויים מהצורה )841 .................................................... log a f (x
ג .שימושי הנגזרת של הפונקציה  : log a xבעיות ערך קיצון עם פונקציות
המכילות ביטויים מהצורה )845 .................................................... log a f (x
חלק ו' :חשבון אינטגרלי

847 – 955

פרק  :38חשבון אינטגרלי של הפונקציות )f r (x
כאשר  rמספר רציונלי847 - 862 ..........................................................
א .האינטגרל הבלתי-מסוים ,מציאת פונקציה קדומה847 .....................................
ב .האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים ונפחים853 ...............................................
ג .אימות אינטגרלים על-ידי גזירה860 ................................................................
ד .בעיות ערך קיצון עם אינטגרלים861 ................................................................
פרק  :39חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות
)f (x
863 - 881 ............................................ e
המכילות ביטויים מהצורה
א .האינטגרל הבלתי-מסוים ,מציאת פונקציה קדומה863 .....................................
ב .האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים ונפחים868 ...............................................
ג .אימות אינטגרלים על-ידי גזירה874 ................................................................
ד .בעיות ערך קיצון עם אינטגרלים880 ................................................................
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פרק  :40חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות
)f (x
882 - 890 ........................................... a
המכילות ביטויים מהצורה
א .האינטגרל הבלתי-מסוים ,מציאת פונקציה קדומה882 .....................................
ב .האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים ונפחים885 ...............................................
ג .אימות אינטגרלים על-ידי גזירה888 ................................................................
ד .בעיות ערך קיצון עם אינטגרלים889 ................................................................
פרק  :41אינטגרלים של פונקציות שתוצאותיהם
מכילות פונקציות לוגריתמיות891 - 935 ..................................................
א .האינטגרל הבלתי-מסוים ,מציאת פונקציה קדומה891 .....................................
ב .האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים ונפחים905 ...............................................
ג .אימות אינטגרלים על-ידי גזירה921 ................................................................
ד .בעיות ערך קיצון עם אינטגרלים930 ................................................................
ה .אינטגרלים הכוללים ביטויים מהצורה )933 .................................... log a f (x
פרק  :42שאלות חזרה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
)שאלות חזרה לחלק ה' ולחלק ו'(936 - 955 .............................................
חלק ז' :מבחני חזרה ונספחים

956 – 1086

•  54מבחני חזרה956 - 1067 ..............................................................................
• מיון השאלות לפי נושאים )ממבחני החזרה(1068 - 1069 ...................................
• נספח :דטרמיננטות ושימושיהן בוקטורים1070 - 1083 ....................................
א .הגדרות ,רקע אלגברי ,חישוב דטרמיננטות1070 .......................................
ב .המכפלה הוקטורית1074 ........................................................................
ב 1.הגדרה גיאומטרית של המכפלה הוקטורית1074 ........................................
ב 2.הגדרה אלגברית של המכפלה הוקטורית1075 ...........................................
ג .שימוש במכפלה וקטורית למציאת משוואת מישור1078 ....................................
ד .שימוש במכפלה וקטורית לחישוב שטחים ונפחים1081 ......................................
ד 1.שימוש במכפלה וקטורית לחישוב שטחים של משולש ומקבילית1081 ..........
ד 2.שימוש במכפלה משולשת לחישוב נפחים של טטראדר ומקבילון1083 ..........
• נוסחאון במתמטיקה  5-4יחידות לימוד1084 - 1086 ..........................................
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