
 התרגילים להגשת הנחיות

 כללי

 תרגיל כל של התוכן. הנדסה לתלמידי C בשפת תכנות בקורס הבית תרגילי להגשת הנחיות מכיל זה מסמך

 .'מטלות' הנושא תחת הקורס של moodle-ה באתר ו הקורס של הבית באתר בנפרד יפורסם

 הגשה חובת

על כל ( 66) "עובר"בחובות הקורס יש לקבל ציון על מנת לעמוד . מטלות 8-ל 6בין  צפויות הסמסטר במהלך

  .ציוני כל המטלות יכללו בשקלול הציון הסופי בקורס .המטלות למעט אחת

מותר להתייעץ ולהיעזר אחד בשני אבל אסור לפתור תרגילים ביחד או . בעצמכם התרגילים את לפתור חובה

 .יתיועלה לועדת משמעת פקולט בהעתקה שייתפס סטודנט. לשתף קוד

 קבצי ההגשה  פורמט

באופן  , מספר התרגיל ומספר השאלה בתרגיל, להכיל את תעודת הזהות שלכם  חייביםהקבצים שתגישו שמות 

 a1_q1.c_123456789:   לדוגמא .    studentid_assignment_question.c:    הבא 

 ההגשה מועד

. המפורסם ההגשה למועד עד הפתרונות את להגיש יש .עבורו ההגשה מועד גם יפורסם התרגיל פרסום עם יחד

 .ההגשה במכסת ייחשב לא והתרגיל ייבדקו לא בזמן יוגשו שלא פתרונות

 באיחור הגשה

 .לכל התרגילים סמסטריאלים" ימי חסד"חמישה  כל סטודנט עומדים לרשות

במידה וישנה סיבה מוצדקת להגשה  .באיחור פתרון להגיש אישור לקבל מנת על הקורס לסגל לפנות צורך אין

בודק (. מחלה, מילואים)באיחור אנא הגישו את התרגיל בצירוף טופס הגשה באיחור עם האישורים המתאימים 

ם ניצלתם את ימי א. התרגילים יחליט האם לאשר את ההגשה באיחור או להשתמש בימי החסד שנותרו ברשותכם

 במידה  .(וכדומה מחלה, מילואים אישור) המתאימים האישוריםתתאפשר הגשה מאוחרת רק בצירוף , החסד

 .ייבדק התרגיל מוצדקת לאיחור שהסיבה ימצא התרגילים ובודק

 התרגילים ציון

 .בקורס הסופי מהציון 06% מהווה התרגילים ציוני ממוצע

 :הם התרגילים לניקוד קריטריונים מספר

  6ציון  יקבל קוד שלא עובד – ריצה 

 הדרישות כל את לממש התכנית על – כונותנ 

 (דוגמאות בשיעור ובתרגול) וברור קריא להיות צריך המוגש הפתרון – קריאות . 

 

 



 כיתה פתרונות

 אלו שפתרונות מאמץ כל עושים אנו. הסמסטר במהלך התרגילים לכל כיתה פתרון יפרסם הקורס צוות

 .אלינו פנו המוצע בפתרון טעות שנפלה חושבים והינכם במידה, ונהירים נכונים יהיה

 .שלכם הפתרון על הניקוד מלוא את קיבלתם אם גם הפתרונות על לעבור ממליצים אנו


