
שאלה 1
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

הסתייםמצב
25/08/2020, 11:59הושלם ב-
2 שעות 41 דקותהזמן שלקח
90.00 מתוך ציון מירבי של 100.00ציון

. תהי  פונקציה גזירה ב- 

: נתון שבנקודה 

הנגזרת הכיוונית בכיוון הוקטור  היא 

. והנגזרת הכיוונית בכיוון הוקטור  היא 

נתבונן בטענות הבאות:

. א. קיים וקטור יחידה  כך שהנגזרת הכיוונית של    בנקודה   בכיוון הוקטור  היא 

. ב. קיים וקטור יחידה  כך שהנגזרת הכיוונית של    בנקודה   בכיוון הוקטור  היא 

. ג. קיים וקטור יחידה  כך שהנגזרת הכיוונית של    בנקודה   בכיוון הוקטור  היא 

איזה מהטענות א,ב,ג בהכרח נכונות?

יש לבחור תשובה אחת:
רק טענות ב' וג'
 'רק טענה ג

רק טענות א' וג'
רק טענות א' וב'

רק טענה ב'
אף אחת מהטענות

רק טענה א'
כל הטענות

התשובה הנכונה: רק טענה ג'

" 2
201.1.2371

90 :

maagar
Text Box
מועד ב סמסטר א 2020



שאלה 2
שגוי

0.00 נקודות
מתוך 5.00

שאלה 3
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

תהי 

. נתבונן באילוץ : 

איזה מהטענות הבאות נכונות?

א. לפונקציה  תחת האילוץ הנתון יש נקודת מינימום מוחלט.

ב. לפונקציה  תחת האילוץ הנתון יש נקודת מקסימום מוחלט.

יש לבחור תשובה אחת:
רק טענה ב' נכונה.

שתי הטענות נכונות.
 שתי הטענות לא נכונות. 

רק טענה א' נכונה.

התשובה הנכונה: רק טענה ב' נכונה.

יהא

 

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:
. הטור מתכנס במידה שווה בתחום 



הטור מתבדר לכל 

. הטור מתכנס בתנאי בנקודה  

הטור מתכנס בהחלט בנקודה  

. התשובה הנכונה: הטור מתכנס במידה שווה בתחום 



שאלה 4
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 5
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

. נתון האינטגרל  כאשר 

האינטגרל שווה ל- 

יש לבחור תשובה אחת:

 



�

התשובה הנכונה: 

חשבו את הגבול הבא :

ערך הגבול הוא

יש לבחור תשובה אחת:
לא קיים



התשובה הנכונה: 



שאלה 6
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 7
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

נתבונן באינטגרלים הבאים : 

   (1)

.    (2)

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:
שני האינטגרלים מתבדרים.

 .האינטגרל הראשון מתכנס והשני מתבדר

האינטגרל השני מתכנס והראשון מתבדר.

שני האינטגרלים מתכנסים.

התשובה הנכונה: האינטגרל הראשון מתכנס והשני מתבדר.

מצאו את ערך המקסימום המוחלט וערך המינימום המוחלט של הפונקציה  תחת האילוץ 

.

בחרו את התשובה הנכונה:

יש לבחור תשובה אחת:



התשובה הנכונה: 



שאלה 8
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 9
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

. יהי 

נתבונן בטענות הבאות:

. א. הטור מתכנס נקודתית בתחום 

. ב. הפונקציה  רציפה בתחום 

. ג. הטור מתכנס במידה שווה בתחום 

איזה מהטענות א,ב,ג נכונות?

יש לבחור תשובה אחת:
רק טענה ג'

אף אחת מהטענות
רק טענה א'

רק טענות א' וב'
 'רק טענה ב

כל הטענות
רק טענות א' וג'
רק טענות ב' וג'

התשובה הנכונה: רק טענה ב'

מהו רדיוס ההתכנסות של טור מקלורן של הפונקציה  ?

יש לבחור תשובה אחת:



התשובה הנכונה: 



שאלה 10
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 11
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

 . תהי  סדרת פונקציות המתכנסת במידה שווה לפונקציית הגבול  בתחום 

. נניח שפונקציית הגבול  חסומה וגזירה בתחום 

נתבונן בטענות הבאות: 

. א. קיים  כך שלכל  , הפונקציה   חסומה בתחום 

. ב. קיים  כך שלכל  , הפונקציה   רציפה בתחום 

. ג. קיים  כך שלכל  , הפונקציה   גזירה בתחום 

איזה מהטענות א,ב,ג בהכרח נכונות?

יש לבחור תשובה אחת:
כל הטענות

 'רק טענה א
רק טענות א' וג'
רק טענות א' וב'

אף אחת מהטענות
רק טענות ב' וג'

רק טענה ג'
רק טענה ב'

התשובה הנכונה: רק טענה א'

נתבונן בסדרות הפונקציות הבאות 

  (1)

  (2)

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:
הסדרה השנייה מתכנסת במידה שווה בתחום  והסדרה הראשונה לא מתכנסת במידה שווה בתחום זה.

שתי הסדרות לא מתכנסות במידה שווה בתחום 

הסדרה הראשונה מתכנסת במידה שווה בתחום  והסדרה השניה לא מתכנסת במידה שווה בתחום זה.



שתי הסדרות מתכנסות במידה שווה בתחום 

התשובה הנכונה: הסדרה הראשונה מתכנסת במידה שווה בתחום  והסדרה השניה לא מתכנסת במידה שווה בתחום זה.



שאלה 12
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

שאלה 13
שגוי

0.00 נקודות
מתוך 5.00

. נתבונן בפונקציה 

כמה נקודות קיצון מקומי יש לפונקציה ?

יש לבחור תשובה אחת:



התשובה הנכונה: 

. יהי  טור חזקות עם רדיוס התכנסות 

נתבונן בטענות הבאות:

. א. טור החזקות  מתכנס בנקודה 

ב.  מתכנס.

. ג.  הוא טור חזקות עם רדיוס התכנסות 

איזה מהטענות  א, ב, ג בהכרח נכונות ?

יש לבחור תשובה אחת או יותר:
רק טענות א' וב'
 רק טענה ב' 

רק טענות ב' וג'
רק טענה א'

רק טענות א' וג'
רק טענה ג'

אף אחת מהטענות
כל הטענות

התשובה הנכונה: רק טענות א' וב'



שאלה 14
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 15
תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

, המשוואה  מגדירה פונקציה יחידה רציפה וגזירה  . מהו נתון שבסביבת הנקודה 

 ? ערך הנגזרת הכיוונית הגדולה ביותר של הפונקציה  בנקודה  

יש לבחור תשובה אחת:



התשובה הנכונה: 

. תהי    

מהי     ?

�

יש לבחור תשובה אחת:



התשובה הנכונה: 



שאלה 16
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

שאלה 17
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

עבור הטור 

נתבונן בטענות הבאות: 

. א. הטור מתכנס נקודתית ב 

. ב. הטור מתכנס במידה שווה ב 

. ג. הטור מתכנס במידה שווה בקטע 

אילו מהטענות א,ב,ג נכונות?

יש לבחור תשובה אחת:
רק טענה ב'

רק טענה ג'

אף אחת מהטענות

רק טענות א' וב'

רק טענות א' וג'

רק טענה א'

  כל הטענות

רק טענות ב' וג'

התשובה הנכונה: כל הטענות 

תהי 

בחרו את התשובה הנכונה:

יש לבחור תשובה אחת:
הפונקציה  גזירה בנקודה  אך לא רציפה בנקודה  .

. הפונקציה  רציפה וגזירה בנקודה 



. (0, ,0) אך הפונקציה לא רציפה בנקודה (0 ,y) קיימות בנקודה (0 x)f הנגזרות החלקיות של הפונקציה

הפונקציה  רציפה בנקודה  אך לא גזירה בנקודה  .

. התשובה הנכונה: הפונקציה  רציפה וגזירה בנקודה 



שאלה 18
תקין

6.00 נקודות
מתוך 6.00

int\limits_{0}^{\infty }\frac{e^{(1-p)x}}{x^{q}}dx\ האינטגרל  

�

יש לבחור תשובה אחת:
p=2\: , q=1 מתכנס אם 

p,q\in R מתכנס לכל 

p=1\: , q=-1 מתכנס אם  

{p=1\: , q=\frac{1}{2 מתכנס אם 

{p=2,\: q=\frac{1}{2 מתכנס אם  



p,q\in R מתבדר לכל 

p=1\: , q=1 מתכנס אם 

p=\frac{1}{2}\: , q=2 מתכנס אם 

{p=2,\: q=\frac{1}{2 התשובה הנכונה: מתכנס אם  




