אלגברה
קבוצות
קבוצה במתמטיקה היא אוסף ,איחוד ,מאגר של עצמים בעלי תכונה משותפת

דוגמאות:






קבוצת תלמידי בית ספר
קבוצת אותיות א"ב
קבוצת מספרים ממשיים
קבוצת נקודות על ישר אחד

העצמים המרכיבים את הקבוצה נקראים איברים.

את הקבוצות מסמנים באותיות גדולות
לועזיות... ,C ,B ,A :
את האיברים מסמנים באותיות קטנות.

דוגמה:
קבוצה  Aמורכבת מהאיברים

רישום

משפט
איבר  aשייך לקבוצה :A
איבר  aאינו שייך לקבוצה :A
דוגמה – N :קבוצת מספרים טבעיים;
(מספרים שלמים גדולים מאפס).

דוגמה

( 2או יותר) קבוצות המורכבות מאותם
האיברים נקראות קבוצות שוות.
אם כל איברי קבוצה C

דוגמה

הם גם איברים של קבוצה ,A
אז הקבוצה  Cנקראת תת-קבוצה של
הקבוצה .A

קבוצה שאינה מכילה אף איבר נקראת קבוצה ריקה ,ומסומנת בסימן
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קבוצות (המשך)
חיתוך הקבוצות  AוB-

– היא קבוצה C

המכילה איברים משותפים לקבוצות  Aו.B -
סימון של חיתוך הקבוצות :C

איחוד הקבוצות  AוB-

– היא קבוצה D

המכילה את כל האיברים של הקבוצות A

ו B-ורק אותם.
סימון של איחוד הקבוצות :D

אם לקבוצות  Aו B -אין איברים משותפים,
אז חיתוך הקבוצות האלה הוא קבוצה
ריקה:

O
דוגמאות
נתונות שתי קבוצות:

נתונות שתי קבוצות:

=O

אין אף איבר משותף לשתי הקבוצות.
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קבוצות מספרים
קבוצת מספרים טבעייםN :
כל המספרים הטבעיים (המספרים השלמים
הגדולים מ.)0-

}… N = {1, 2, 3, 4, 5,

המספרים הטבעיים  ... 3 ,2 ,1נחוצים לצורך
ספירת עצמים.

קבוצת מספרים שלמיםZ :
}… Z = {0 ±1, ±2, ±3,

כל המספרים הטבעיים ,המספרים הנגדיים
להם (שליליים) ואפס.

קבוצת מספרים רציונלייםQ :

m
Q =   , m  Z, n  Z, n  0
n

כל המספרים הניתנים להצגה כמנה של
מסרים שלמים.

קבוצת מספרים ממשייםR :

R = {x}, –  < x < +

כל השברים העשרוניים הסופיים והאינסופיים
(רציונליים ואי-רציונליים).

m
ניתן להציג כל מספר רציונלי
n

בצורת שבר עשרוני סופי

או אינסופי מחזורי
ניתן להציג כל מספר אי-רציונלי בצורת שבר עשרוני
אינסופי לא-מחזורי
5
) 0.4545… = 0.(45
11

דוגמאות

6
 0.24
25

מספרים רציונליים

1
) 0.333...  0.(3
3
מספרים אי-רציונליים

ח 2  1.4142135...,   3.14159...
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ציר מספרים .קואורדינטת הנקודה
ישר מכוון ,שבו נקבעה נקודת אפס (נקודת הייחוס ,או ראשית הציר),
כיוון חיובי וחלוקה ליחידות אורך הוא – ציר מספרים

כל מספר ניתן להציג על ידי נקודה על ציר מספרים.
כל נקודה על הציר מייצגת מספר כלשהו.
כאשר מספר מיוצג על ידי נקודה  ,Mהנקודה נקראת
קואורדינטת הנקודה .M
הנקודה  0מחלקת את ציר המספרים לשתי קרניים ,האחת מכוונת לצד
חיובי ,ונקראת הקרן החיובית ,והשנייה – הקרן השלילית.

הערך המוחלט

}

הערך המוחלט של מספר  xהוא המרחק
מנקודת הייחוס (נקודת אפס) לנקודה
המייצגת את המספר .x

הערך המוחלט של הפרש שני מספרים
שווה למרחק בין הנקודות המייצגות את
שני המספרים.

הוא שהמרחק מהנקודה x
פירושו של הביטוי
לראשית הציר שווה ל:3-

17

הביטויים הבסיסיים עם ערך מוחלט
הפתרון הגרפי

קבוצת פתרונות

ביטוי שקול סוג הביטוי

a

a>0

x=0

}{0

--a=0

----a<0
---
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אלגברה
חזקות עם מעריך טבעי
חזקת המספר היא מכפלת n
כאשר כל אחד מהם שווה ל.a-

גורמים,
 nפעמים

המספר  aנקרא בסיס החזקה,
מספר הגורמים  nנקרא מעריך.

תכונות החזקה
כל חזקה של אפס היא אפס,
כל חזקה של אחת היא אחת.
חזקה זוגית של מספר שלילי – חיובית
חזקה אי-זוגית של מספר שלילי – שלילית
כל חזקה של מספר חיובי – חיובית.

פעולות עם חזקות
פירוש

כלל

כדי להכפיל חזקות עם
בסיסים שווים ,מחברים את
המעריכים ומשאירים בסיס.
כדי לחלק חזקות עם בסיסים
שווים ,מחסירים מעריכים
ומשאירים בסיס.
כדי להעלות חזקה בחזקה,
מכפילים את המעריכים
ומשאירים בסיס.
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דוגמה

תכונות החזקה עם מעריך שלילי ,אפס ושברי

דוגמאות
)1
)2

 )3חשבו:

פתרון:

פעולות עם שורשים
שורש ממעלה  nממספר לא שלילי  aהוא
מספר לא שלילי  bאשר עבורו

הערה :כאשר  n = 2השורש נקרא
שורש ריבועי ,ובסימן השורש משמיטים :n

מתקיים:
סימון השורש:
דוגמאות:
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פעולות עם שורשים
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