
 מידע על תרגילי הבית –מבוא מורחב למדעי המחשב 

 
 ?צריך תרגילי בית למה

קשה מאוד להבין את נושאי . וכן תכנות בשפת פייתון, בקורס יילמד מגוון רחב של נושאים במדעי המחשב
זו הזדמנות . למטרה זו ניתנים תרגילי הבית. הקורס או לרכוש מיומנות תכנות מספיקות ללא עבודה עצמית

ניסיון העבר מראה בברור שסטודנטים שמתמודדים . עבורכם לבסס את הבנתכם באופן אקטיבי ועמוק
תרגילי הבית דורשים העמקה בחומר והשקעת מאמץ . ברצינות עם תרגילי הבית מצליחים יותר בבחינה

שר ולא מומלץ מאוד להתחיל לעבוד על כל תרגיל מוקדם ככל האפ, כדי להפיק מהם את המרב, ולכן, וזמן
 .להשאיר זאת לרגע האחרון

 

 ?תרגילי בית יינתנו כמה

 . בערך אחת לשבועיים, תרגילי בית 7 -בקורס יינתנו כ
 

 ?משקל תרגילי הבית בציון הסופי מה

 n-1 -אנו נתחשב רק ב, התרגילים שיינתנו nמתוך . האחוז המדויק ייקבע בסוף הסמסטר. 30% -ל 20%בין 
 .ודנט לחישוב ממוצע תרגילי הביתהתרגילים הטובים של כל סט

 

 ?הגשת תרגילי הבית הוא תנאי למעבר הקורס האם

 ). 60לפחות (תרגילי הבית ציון עובר  nמתוך  n-1 -יש לקבל במבחן וב, כדי לקבל ציון עובר בקורס
 

 ?מגישים איך

כל עוד הוא לא בא במקום , )ואף רצוי(שיתוף פעולה בהתמודדות עם תרגילי הבית מותר . ביחידים
 : ולכן. אלא בנוסף לה, התמודדות עצמאית

 
 . חובה על כל מגיש לכתוב את התשובות ואת הקוד באופן עצמאיאבל , מותר להתייעץ עם חברים •

 
באופן , פ לצוות הקורס בעת שתידרשו"להסביר את הכתוב בה בעהגשת תשובה שאינכם יכולים  •

 . נחשבת לעבירה על הנחיות אלו, מדויק וברור
 

  .ותוגשנה קבילות לוועדת המשמעת הפקולטית, במקרה של חשד להעתקה ייפגע הציון •
 
 

 ?מגישים איפה

היכנסו למערכת . אלא אם כן צוין אחרת, )moodle )http://moodle.tau.ac.il -התרגילים יוגשו במערכת ה
הגשת תרגיל "למשל (ליחצו על הקישור המתאים , עם שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם מהאוניברסיטה

, עליכם לפנות לתמיכה, moodle -אם אין בידיכם נתוני כניסה ל. קבצים שלכם/ והעלו את הקובץ ") 1בית 

 .moodleל של "שפרטיה מופיעים באתר הנ
 



 ?קבצים מגישים אילו

 . הנחיות מפורטות יופיעו בראש כל תרגיל
, בחלק מהמקרים תידרשו להגיש את הקוד עצמו). קוד(רוב השאלות ידרשו כתיבת תוכניות מחשב 

שאלות שדורשות כתיבת קוד , כעיקרון. ובמקרים אחרים את התשובה לשאלה שהקוד סייע בפתירתה

ואילו שאלות תיאורטיות והסברים על קוד יוגשו בקובץ בפורמט , pyוהגשתו יועלו לאתר בקובץ בפורמט 

doc  אוdocx .אין להגיש בשום פורמט אחר. 
או  py.012345678למשל , )ספרות 9(שם הקובץ יהיה מספר תעודת הזהות של המגיש , בכל מקרה

012345678.docx . 
חלק . יגרור הורדת ציון, א נכוניםכולל שם קובץ או סיומת ל, קובץ שיוגש בפורמט לא מתאים: שימו לב

במקרים כאלו הציון על . ואז כל חריגה מהפורמט הדרוש מכשילה את הבדיקה, מהבדיקה היא אוטומטית
דוגמאות לטעויות מסוג זה ! גם כאשר התשובה שלכם נכונה, 0התרגיל או חלק מהשאלות בו עלול להיות 

 .'וכד id012345678.doc ,012345678ex1.doc ,012345678_.doc ,012345678.txt: בהן נתקלנו בעבר
 

 ?מערערים על ציון איך

מופיע באתר (באימייל תוכלו לפנות לבודק התרגילים , לכםכם נעשתה טעות בבדיקת התרגיל שאם לדעת
איפה בדיוק לדעתכם נפלה הטעות  המסביר, קצר וענייני, עליכם לנסח אימייל ברור. בקשת ערעורב) הקורס

 .לא תתקבלנה קותמופניות לא מנ. ומדוע לדעתכם התשובה שלכם נכונה

והימנעו מערעורים על מדיניות הורדת , הקפידו לערער רק כאשר אתם סבורים שאכן תשובתכם נכונה
, נקודות על תשובה זהה 6ליוסף הורידו "או , "?כ קטנה"נקודות על טעות כ 10מדוע ירדו לי "למשל (הניקוד 

 .דנטיםיות הניקוד אחידה לכלל הסטוזיכרו שמדינ. )"8ולי הורידו 

ואף לאחד המרצים , רגליםתוכלו תמיד לפנות לאחד המת, אם תשובת בודק התרגילים אינה מספקת אתכם
  .במקרה הצורך

 .אמוציונאלי ולא ענייני, מקצועי להיות צריך הכל – דעת ושיקול הוגנות על שימרו אנא 

 

 ?מדיניות האיחורים בהגשת תרגילים מהי

למעט שני החריגים , עבודות שיוגשו באיחור לא יתקבלו. יש להגיש כל תרגיל לא יאוחר מהמועד שצוין
 :הבאים

 
י אישור "מחלה מתועדת ע, כמו שירות מילואים(א "ת' י אונ"איחור בהגשה מסיבה הנחשבת מוצדקת ע •

במקרה של הגשה באיחור . מחלה תינתן הארכה של יום בהגשה/ על כל יום מילואים ). 'וכו, רפואי
וכמו כן צרפו , את הטופס שבהמשך) docxאו  doc -לקובץ ה(צרפו להגשה שלכם , מסיבה מוצדקת

 . סריקה של אישור מתאים
אלא פשוט להגיש את התרגיל בצירוף , אין צורך לבקש מראש אישור להגשה באיחור במקרה זה

 .ל"המסמכים הנ

 5המאפשרים לכם להגיש תרגילים באיחור של עד , עבור הסמסטר כולו" ימי חסד" 5לרשותכם עומדים  •
רה זה אין צורך לבקש מראש הגשה גם במק. ימים מצטברים לאורך הסמסטר גם ללא סיבה מוצדקת

" ימי חסד"וציינו בכמה , את הטופס שבהמשך) docxאו  doc -לקובץ ה(צרפו להגשה שלכם . באיחור
 ".ימי החסד" 5לא יגרע ממניין ' איחור מסיבה מוצדקת כמוסבר בסעיף א, כמובן. אתם משתמשים

והציון על אותו , טודנט לא יתקבלושל הס" ימי החסד" 5ולאחר מיצוי , איחורים שלא מסיבה מוצדקת
 .0תרגיל יהיה 

 

 !צוות הקורס מאחל לכם עבודה פורייה ומהנה על תרגילי הבית



 pythonדיווח על הגשת תרגיל באיחור בקורס מבוא כללי למדעי המחשב בשפת 
 

  שם    ___________________:תעודת  זהות' מס
 

 _______________:'שם משתמש במערכות האונ
 
 

 
מלאו את הפרטים . י על כך לבודק התרגילים בטופס זה/דווח? לא הצלחת להגיש תרגיל בגלל סיבה מוצדקת
 .וצרפו את העמוד לתחילת תרגיל הבית שלכם

 
 
 

 _______________    : תרגיל מספר
 

 _______________ :תאריך שבו התרגיל היה אמור להיות מוגש
 

 _______________  :תאריך ושעה שבו התרגיל הוגש
 

ימי "או לציין בכמה , נא לצרף סריקת אישור מתאים בעמוד הבא(הסיבה שבגינה התרגיל לא הוגש בזמן 
 ):אתם משתמשים" חסד

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


