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המחשב מתמטיקה/מדעי לתלמידי מיועד

מחשבונים) לא (גם אין עזר: חומר ; שעות 3 הבחינה: משך

נקודות). 25) זהה משקל שאלה לכל הבאות. השאלות 5 מתוך בדיוק 4 על להשיב יש

פתרתם. שאלות אילו הבחינה מחברת של הראשון העמוד בראש ציינו

מסתמכים. הנכם שעליהן קודמות תוצאות במדוייק ונסחו ושיקוליכם טענותיכם את היטב נמקו

זה ובמקרה יודע/ת", "לא זאת במקום ולרשום שאלה, של סעיפיה כל על כלל לענות לא אפשר

זו. שאלה על (25 (מתוך נקודות 5 ינתנו

!! בהצלחה

.F מעל V וקטורי מרחב של תת־מרחבים W1,W2 יהיו (1

.W1 +W2 הסכום תת־מרחב מהו הגדירו נק') 5) א)

יש v ∈ V וקטור לכל כי הוכיחו .W1 ∩W2 = {0} ו־ V = W1 +W2 כי נניח נק') 20) ב)

.w2 ∈ W2ו־ w1 ∈ W1 עם v = w1 + w2 כסכום יחידה הצגה

הבאות: מהטענות אחת כל נגדית) דוגמא (בעזרת הפריכו או הוכיחו (2

בהכרח מתקיים V וקטורי מרחב של S1, S2 סופיות לתת־קבוצות נק') 9) א)

. Span(S1 ∩ S2) = Span(S1) ∩ Span(S2)

גם בהכרח אזי .AB = ש־0 כך מ־0 השונות מטריצות A,B ∈ M
n×n

(Q) תהינה נק') 8) ב)

הפיכות. אינן B וגם A

דטרמיננטה. אותה יש תמיד שורות שקולות A,B ∈ Mn×n(Q) למטריצות נק') 8) ג)

⇐⇐⇐
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בת"ל מביניהם שניים כל אשר R3ב־ וקטורים שלושה v1, v2, v3 יהיו נק') 13) (א) (3

מנומקת. נגדית דוגמא תנו לא אם הוכיחו, כן אם ?R מעל בת"ל v1, v2, v3 בהכרח האם .R מעל

W1 ∪W2ש־ כך V של W1,W2 תת־מרחבים ולשני V וקטורי למרחב דוגמא תנו נק') 12) ב)

.V של תת־מרחב אינו

.A ∈ M
n×n

(F ) ותהא שדה F יהא (4

AB = BA המקיימות B ∈ Mn×n(F ) המטריצות כל של W הקבוצה כי הוכיחו נק') 10) א)

.Mn×n(F ) של תת־מרחב הינה

.W ל־ בסיס חשבו ,A =

[

1 2
3 4

]

ו־ ,n = 2 ,F = R עבור נק') 15) ב)

ש־ כך C השדה מעל לינארית העתקה T : C3 → C3 תהא (5

.T (1, 0, 0) = (1, 0, i), T (0, 1, 0) = (0, 1, 1), T (0, 0, 1) = (i, 1, 0)

.Im(T ל־( בסיס חשבו נק') 17) א)

העתקת Id (כש־ ?T ◦S = Idש־ כך S : C3 → C3 לינארית העתקה קיימת האם נק') 8) ב)

.(C3 על הזהות
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