
 

 

  אודיסאה כניתלת 2 אינפינטיסימלי חשבון
 סילבוס

 
 7 העברית: באוניברסיטה זכות נקודות

 

 בוגר תואר:

 

 ונוער לקהילה הרשות הקורס: על שאחראית האקדמית היחידה

 

 ב' -ו 'א סמסטר:

 

 עברית ההוראה: שפת

 

 ספרא א"י קרית קמפוס:

 

 שמאי יוסי ד"ר )רכז(: הקורס על אחראי מורה

 

 yossi.shamai1@gmail.com הקורס: על האחראי המורה של דוא"ל

 

 מראש בתאום הקורס: רכז של קבלה שעות

 

  הקורס: מורי

 שמאי יוסי ד"ר

 

  הקורס: של כללי תאור

 אחדים. ובמשתנים אחד במשתנה אינפיניטסימלי חשבון

 

  הקורס: מטרות

 אחדים. ובמשתנים אחד במשתנה אינפיניטסימלי שבוןחל מבוא

 

  : למידה תוצרי

  מסוגלים: יהיו סטודנטים זה, קורס של בסיומו

 האנליזה. בתחום בעיות ולפתור הוכחות לכתוב למסוג להיות דדוקטיבי,-הפורמלי המבנה את להכיר

 

 %85 )%(: נוכחות דרישות

 

 שיעור + תרגיל בקורס: ההוראה שיטת

 

  בקורס: הלימודים תכנית / נושאים רשימת

 במרחבים ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבון אוקלידיים. מרחבים רימן. של האינטגרל טורים. ה.וגב מסדר ממוצע ערך משפטי

 אוקלידיים.

 

  לקריאה: חובה חומר

 אין

 

  נוספת: לקריאה חומר

  אקדמון. הוצאת אינפיניטיסימלי, חשבון אחרים, עם הוכמן מיכאל

  אקדמון. הוצאת אינפיניטיסימלי, חשבון מייזלר, דוד

  בק. הוצאת ,1 חדו"א עפרוני, וסמי קון ציון-בן

  אינפיניטסימלי. חשבון הפתוחה, האוניברסיטה

  באנגלית:
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Calculus Integral and Differential urant:Co R.  

Calculus Integral and Differential Landau: E.  

analysis to Introduction M.Rosenlicht:  

Mathematics Pure Hardy: G.H.  

Analysis of Foundations Landau: E.  

Analysis Mathematical Apostol: T.M.  

Calculus Spivak: M.  

Analysis Mathematical of Principles Rudin: W.  

 

  : הסופי הציון הרכב - הקורס הערכת

 % 80 פה בעל בכתב/בחינה מסכם מבחן

 % 0הרצאה

 % 0 השתתפות

 % 0 עבודה הגשת

 % 5 תרגילים הגשת

 % 0 דו"חות הגשת

 % 0 מחקר פרויקט

 % 15 בחנים

 % 0 אחר

 

  הערות: / נוסף מידע

 
HU Credits: 7 

 
Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) 

 
Responsible Department: Department for community and youth 

 
Semester: 2nd  and 1st semesters 

 
Teaching Languages: Hebrew 

 
Campus: E. Safra 

 
Course/Module Coordinator: Yossi Shamai 

 
Coordinator Email : Yossi.shamai1@gmail.com  

 
Coordinator Office Hours: By appointment 

 
Teaching Staff:  

Dr. Yossi Shamai 

 
Course/Module description:  

Infinitesimal Calculus in one and several variables 

 
Course/Module aims:  

Introduction to Infinitesimal Calculus in one and several variables 

 
Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:  

Feel acquainted with the formal-deductive structure, being able to write proofs and solve problems in mathematical 
analysis. 

 
Attendance requirements(%): 85% 

 
Teaching arrangement and method of instruction: Lecture and exercise. 
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Course/Module Content:  

Higher order Mean Value Theorems. Series. Riemann's integral. Euclidean Spaces. Differential and Integral Calculus in 
Euclidean Spaces. 

 
Required Reading:  

none 

 
Additional Reading Material:  

  .מיכאל הוכמן עם אחרים, חשבון אינפיניטיסימלי, הוצאת אקדמון
  .דוד מייזלר, חשבון אינפיניטיסימלי, הוצאת אקדמון
  .בן-ציון קון וסמי עפרוני, חדו"א 1, הוצאת בק
  .האוניברסיטה הפתוחה, חשבון אינפיניטסימלי
 
R. Courant: Differential and Integral Calculus  
E. Landau: Differential and Integral Calculus  
M.Rosenlicht: Introduction to analysis  
G.H. Hardy: Pure Mathematics  
E. Landau: Foundations of Analysis  
T.M. Apostol: Mathematical Analysis  
M. Spivak: Calculus  
W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis  

 
Course/Module evaluation:  

End of year written/oral examination 80 % 
Presentation 0 % 
Participation in Tutorials 0 % 
Project work 0 % 
Assignments 5 % 
Reports 0 % 
Research project 0 % 
Quizzes 15 % 
Other 0 % 

 
Additional information:  

 


