
 cs1001.py – המחשבמבוא מורחב למדעי 
 

 לפני הגשת תרגיל בית יםלסטודנט ִליְסט-ֶצ'ק
 

 )py( קובץ הקוד
 
 היא ת"ז שלי?  012345678, כאשר py.012345678האם שם קובץ הקוד הוא  .1

 טעויות נפוצות:

• 012345678 
• 012345678.py.py 

• 012345678 .py (רווח מיותר) 

• 012345678-HW2.py (תוספות מיותרות) 
 

 ) אין שום הודעות שגיאה?F5האם כאשר מריצים את הקובץ (למשל ע"י  .2
 שהשתרבבו פנימה בטעות, וגורמים לאינטרפרטר לצעוק שגיאה. tabטעות נפוצה: רווח או 

 
 האם שמות הפונקציות הן בדיוק כפי שהוגדר בתרגיל ובקובץ השלד? .3

 
 להגדרה בתרגיל?) את הערכים הדרושים בהתאם returnהאם הפונקציות מחזירות ( .4

 טעויות נפוצות: 

• print  במקוםreturn 

 הפונקציה מחשבת מה שצריך אבל לא מחזירה זאת בסוף. •
 

 האם מחקתי אותן לפני ההגשה? –) לצורכי מעקב ובדיקת נכונות printאם הוספתי הדפסות ( .5
 

 בתוך פונקציות, האם מחקתי אותן? passפקודות השלד אם הופיעו בקובץ  .6
 

האם בדקתי על דוגמאות נוספות, כל הדוגמאות שבתרגיל עצמו? על ת הפונקציות האם בדקתי א .7
עובדת חלק ולא מודיעה על  , אם ישנה,שבסוף קובץ השלד ()testהאם הפונקציה  בהתאם לצורך?

 שום שגיאה?
 

 אם השתמשתי בפונקציות עזר, האם כללתי אותן בקובץ? .8
 

בצורה תקינה, ווידאתי שהוא אכן עלה , האם הורדתי אותו moodle -מייד לאחר העלאת הקובץ ל .9
 עובד וכו'?  F5 -שזה הקובץ המעודכן, ש

 
 

 )pdf( קובץ התשובות
 

 היא ת"ז שלי?  012345678, כאשר pdf.012345678האם שם קובץ התשובות הוא  .10
 

 ניסחתי את התשובות בצורה קולעת ותמציתית?, והאם עניתי על כל מה שנדרש .11
 

 , האם הורדתי אותו ווידאתי שהוא אכן עלה בצורה תקינה?moodle -מייד לאחר העלאת הקובץ ל .12
 

 
 הבהרות מחייבות בנוגע לתרגילי בית

 
, (לאחר פרסום התרגיל) כל ההבהרות שפורסמו בטבלת תרגילי הבית שבאתרהאם עברתי על  .13

 מחייבות! אלו הן ההנחיות / הבהרות ? אותןתשובותיי תואמות בדקתי שו
 

 פורום
 

, ותשובותיי תואמות את ההנחיות / הבהרות הנוספות כל ההודעות בפורוםהאם עברתי על  .14
 פעמים רבות יש בהן ערך לימודי רב מעבר לדרישות התרגיל עצמו. שהופיעו שם?
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