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 12.6.14: תאריך עדכון                                                        

 

 (88604)  יסודות המתמטיקה

 

 הרצאה  סוג הקורס:

 תרגיל 0הרצאה,  3היקף שעות בשבוע:              'א: סמסטר         הע"תש: שנת לימודים

 http://settheory.assafrinot.com אתר הקורס:
 

 :קורסמטרות ה .א
 

ביססה את המושגים שלה ואת מערכת ההיסק שלה. והאופן בו מתמטיקה המודרנית הצגת ה
)מערכות מספרים, כולה המתמטיקה בה מסגרת כ תורת הקבוצותיתר נבקש להציג את הבין 

רכיביה חלקו של כל אחד מעל ונעמוד המתמטית  לוגיקהה נציג את. מבוטאתפונקציות, ועוד( 
 השונים.
 הוא על האבולוציה של הרעיונות שהובילה לצורתה הנוכחית של המתמטיקה,ס בקורהדגש 

 תוך התייחסות לאתגרים שעיצבו את הצורה הנוכחית. 
 

  :תוכן הקורסב. 
 

יצוין  לוגיקה מתמטית, ומערכות הוכחה. ערכות מספרים,מתורת הקבוצות ,  :נושאי הקורס
, נקודת המבט כאן היא 88-591דה" כי בעוד שתוכן הקורס מקביל לזה של "מתמטיקה בדי

 אחרת בתכלית.
 
  

 :תכנית הוראה מפורטת
 
 חשיבה מתמטית .5
מערכות מספרים: הטבעיים, שברים, השלמים, שדה הרציונליים, הממשיים, המרוכבים.  .2

 הצגת אריתמטיקה מספרים בבסיסים שונים.
 התכנסותסדרות והצורך בממשיים: סדר, שלמות,  .3
 כות, צורות כתיבה שונותקבוצות, שיי-קבוצות, תת .4
 עולם כל הקבוצות, פעולות אלגבריות בעולם הקבוצות .1
 דיאגרמות ון, קבוצות של קבוצות, .6
זוגות של איברים, יחסים, הרעיון של שוויון ויחסי שקילות, הצגות שקולות, אריתמטיקה  .7

 מודולרית כדוגמה
 שרשראות.-שרשראות, אנטי. יחסי סדר. סוגים שונים: חלקי, קווי, צפוף, טוב, עצים .8
הגשמת פונקציה כקבוצה. כתיב של פונקציות, תכונות של פונקציות, הרכבה, הפיכות,  .9

 ואלגברה של פונקציות, גרף של פונקציות
 אילוצים על תחום ההגדרה של פונקציה. צמצום והרחבה. התיישבות.  .50
 מקומיות.-nהגשמת סדרות. פעולות  .55
 רדיקטים. קשרים, כמתים וקינון. פ. מליותרפו-ולא טענות פורמליות .52
 תרגום טענות לוגיות לתורת הקבוצות.  .53
 טבלאות אמת, ומערכות היסק. .54
 מערכות אקסיומטיות. מושג ההוכחה.  .51
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המודל של המספרים הטבעיים. אינדוקציה וגרסאות שקולות. הגדרה ברקורסיה.  .56
 ניומן.-אריתמטיקה, סדר, ומדד כמויות. המודל של פון

 ראשוניים ואלגוריתם אוקלידס.חלוקה, פירוק ל .57
המודל של המספרים הממשיים. אריתמטיקה, סדר, והמושג המופשט של שדה סדור  .58

 שלם. אפיונים שקולים ומושג האיזומורפיזם.
 שדה המספרים המרוכבים. פעולת ההצמדה וההצגות השונות. .59
 . ולכסון עוצמות. משפט קנטור .20
 חשבון מונים. שרדר.-ברנשטיין-משפט קנטור .25
  תלויות.-רכת האקסיומות של תורת הקבוצות. דוגמאות לטענות בלתימע .22

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין. דרישות קדם:     
 
 

 71%לפחות חובה להגיש מבחן מסכם, תרגילי בית.  חובות / דרישות / מטלות: 
 מהתרגילים.

 
 ציון תרגיל. 21% ,מבחן מסכם 71% :מרכיבי הציון הסופי 
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