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Much of the content here is inspired by Yoav Ram’s slides 
https://speakerdeck.com/yoavram/python-as-a-first-language

https://speakerdeck.com/yoavram/python-as-a-first-language


Course objective

• Develop basic programming and algorithmic 
skills 

• Enabling using programming as a tool to solve 
“real world” problems



Criteria and implications for a first 
programming language

Criteria:

• Learning how to program

• Problem solving, design

Implications:

• Simple syntax and semantics

• Hands on: high level and flexible languages allow minimal overhead: 

o Encourages experimentation

o Allow students to build more sophisticated and interesting projects in less 
effort

• Supports modern approaches to design and abstraction (e.g., OOP, functional) 

• Widely available (used in the “real world”)



Desired changes in the current course

• Interactive teaching: write, revise, debug & experiment on the fly

• More applicative content: there is so much that can be easily 

achieved today:

o Data analysis, image processing, GUI, simulations, error 

handling, error correction codes, scientific programming, 

plotting, games, web, unit testing, machine learning



Python’s simplicity and flexibility will 

allow to expand the scope of the course 

without losing academic content!



Agenda

• Why Python?

o Fastest growing language in industry

o The language for data science and machine learning

o Most popular for intro CS courses in top institutes

o Perfect choice to fit course’s objectives and goals

• Suggested course

• Implicated hurdles – effects on other courses



Source: https://bit.ly/2tw9Exs

The fastest growing main prog. language

https://bit.ly/2tw9Exs


Python is the language developers want to use
(#1 vs. Java #5), and loved (#6 vs. #17)

Source: https://goo.gl/KFbfUm

https://goo.gl/KFbfUm


The most popular language for data science

Source: https://bit.ly/2w62cNn
Java 16.8% +19%

https://bit.ly/2w62cNn


Python is used at

Source: https://goo.gl/BVnr5c

https://goo.gl/BVnr5c


Demand is high (and growing)

Source: https://goo.gl/BVnr5c

https://goo.gl/BVnr5c


Python is the most popular language for 
teaching CS intro at top US universities (2014)

Source: https://bit.ly/2tw9Exs

https://bit.ly/2tw9Exs


Python is the most popular language for teaching 
CS intro at Israeli universities (2017/8)

Tel Aviv: Python (Previously Scheme)

Hebrew:  Python (Previously Java)

Technion: C

Bar Ilan: C

Haifa: C

Ben-Gurion: Java (CSE  Python, now also EE)

Open: Java



Programming proficiency increases for novice learners 
using Python compared to Java as the introductory 

programming language in a CS1 module

Koulouri, Lauria and Macredie (2014)

Java

Python

p < 0.001 ns p = 0.005 p < 0.001



Python

• Interpreted and dynamics

o Encourages experimentation

o Less effort building more sophisticated and interesting projects

• High level 

o Design emphasizes code readability (“looks like pseudocode”)

o Aims for simplicity and generality



Example 1: Hello World!

Source: https://goo.gl/BVnr5c

https://goo.gl/BVnr5c


Example 2: implementation of Rational Numbers



Example 3: BFS



Example 4: neural network with Keras

Source: https://goo.gl/vqzqrg

https://goo.gl/vqzqrg


Python
• Cross platform

• Multiple programming paradigms

• Free and open

• Powerful and easy to use:

o Large standard libraries

o Easy to install 3rd party libraries

o Massive community contribution

o Data science and scientific computing

• Fun and cool!

• Fast enough



Large standard library



Data science & scientific computing

Source: https://goo.gl/BVnr5c

https://goo.gl/BVnr5c


The Python Package Index - PyPI
• https://pypi.org/

• Official third-party software repository for Python

• More than 336,000 Python packages

https://pypi.org/


Fun and cool!

• Simplicity makes it fun to learn

• Data structures (list, dictionary) and class mechanism can be 

easily used

• No type declarations  less code, more flexible

• Huge libraries of modules

• Jupyter notebooks, online interpreters, code on your phone



Agenda

• Why Python?

o Fastest growing language in industry

o The language for data science and machine learning

o Most popular for intro CS courses in top institutes

o Perfect choice to fit course’s objectives and goals

• Suggested course

• Implicated hurdles – effects on other courses



Quick comparison

Topic # hours BGU (Java) # hours TAU ENG # hours TAU CS

Basics 12 6 8 (+ extra’s)

Recursion 6 4 8 (extended)

OOP 14 4-6 2

Total 32 16 18



Agenda

• Why Python?

o Fastest growing language in industry

o The language for data science and machine learning

o Most popular for intro CS courses in top institutes

o Perfect choice to fit course’s objectives and goals

• Suggested course

• Implicated hurdles – effects on other courses



Compiler

(C, C++, Java (kind of))



Hello World (in C) ;-)



Interpreter



Course summary!



Course history and acknowledgments

• Previously taught in Java

• Now a combination of two courses from Tel Aviv U:

o Extended introduction to computer science, 

initiated by Benny Chor and Rani Hod

o Python programming for engineers, initiated by 

Noga Levy, Yoav Ram and Assaf Zaritsky

o Major contributors at BGU: Sagy Tuval, Nir

Friedman, Eliran Nachmani, Shay Geller, Uriel 

Friedman, Chen Galed, Shir Cohen, Yishaia Zabary



Course Objectives

• Develop basic programming and algorithmic skills

• Enabling using programming as a tool to solve “real world” 
problems



Preface

• We assume no prior knowledge in programming

• However, we advance fast

• The only way to keep on track is to practice!



Syllabus (final)
• Python programming basics

• Algorithms & theory:

• Complexity

• Sort & Search

• Integer representation

• Recursion

• ADT:

• Dictionary, Linked List

• Stack, Queue

• Tree, Graph

• Programming paradigm: 

• Procedural

• OOP

• Higher-order functions

• Technical:

• Unit testing

• Error handling (Exceptions)

• Using external libraries

• Iterators & generators

• Working with files

• Applications:

• Simulations 

• Data analysis

• Image processing



Homework 

• N = 8 assignments

• One assignment = 1 - 4 points of the final grade (total of 20 

points, 22/20 this year).

• Grades: (0, 60, 80, 90, 100), no appeals

• To pass the course must pass final exam +  N-1 (N-3 this 

year) assignments

• All N assignments are considered in the final course 

grade!  



Homework 

Submission in singles

Source: https://bit.ly/2OQcnx1

https://bit.ly/2OQcnx1


A personal note on homework

It will take you a lot of time and effort

But

There is no other way to learn how to program



Exam

• Final grade is composed out of homework and 

final exam

• You must pass the exam to pass the course

• Written exam



Exam

• February 2nd

• Usually:

• One hand-written double-sided A4 page is allowed

• Each student has to prepare his/her own page, photo-

copying is not allowed

• Eight exams are available for you to study from

• The first year was easier…



..הפרטים עדיין לא סופיים–( קורונה)מתווה למבחן מרחוק 

(תביאו אטמי אוזניים)פתוחים מיקרופונים•

(אט של הזום'אין לדבר בצ)שאלות בצ׳אט של המודל •

עם הפסקת שירותים  ( במקום שלוש)שאלות ארבע כנראה. מבנה המבחן•

המבחןאחת באמצע 

המודלתשובות בהדפסה בוורד דרך ( בהנחה שזה יתאפשר טכנית)כנראה•

(לא סופי)או חומר פתוח אחד דף : חומר עזר•

הציונים ינורמלו לפי שנים קודמות•

הבחינהאחרי לולידציהדגימה של סטודנטים כנראה•



Exam tips

• The exam material includes all that was taught in class, practical sessions 

and homework assignment (including today’s class!)

• Answering “I don’t know” is worth 20% of the points  knowing you do 

not know is a step in the right direction

• We like to give questions that are highly similar to examples that were 

shown during the course

• Read the questions carefully! Understanding what you are asked about is 

critical!



Exam tips

• Question parts (סעיפים) are usually (not always) dependent. 

Most times you should use an earlier part when solving later 

parts in a given question.

• You may (and should!) solve a question part even if you have 

not solved previous parts.

• How to prepare?



Email from 2018-19…

2שאלה , כללה הסברים ארוכים על שיטת מיון1לראיה שאלה , ארוך במיוחד ורב מללהמבחן היה , ראשית

שכללה הסבר ארוך ומייגע במיוחד על מבנה נתונים עץ  3ושאלה , כללה הסברים ארוכים על אלגוריתם תיק גב

קריאה ארוכה ומפרכת שכזאת בקלות מכרסמת חלקים עצומים . סעיפים5שנוסף לכך כללה , בצורת מטריצה

.מתוך השלוש שעות שהוקצבו לנו לפתירת מבחן שמלכתחילה יותר קשה

וזאת מכיוון שכל הנושאים שנבחרו בכל שאלה היו ' רמת השאלות הייתה קשה יותר מאלו של מועד א, שנית

מיון פנקייק  )וכמו כן השאלה עסקו בנושאים חדשים שלא ראינו באף הרצאה , מהקשים ביותר שנלמדו בסמסטר

שאלות כאלו לוקחות יותר זמן לעיבוד והבנת ההוראות עוד  , (ועץ בינארי בצורת מטריצה, תיק גבריקורסיית,

. לא נותר זמן להגיע אליו, גם אם הפתרון עצמו איננו מסובך. 'בשונה ממועד א, לפני שמתחילים לפתור

על הבחינות להיות דומות מבחינת הרכב 5.4על פי תקנון הבחינות סעיף . עניין שלישי הוא מבנה הבחינה

.  נקודות106-ואילו מועד א הסתכם ל, נקודות100-הבחינה הסתכמה ב. השאלות ומשקלן



Email from 2019-20…

הניקוד הכללי  , הזמן שהוקצב לא היה ריאלי ביחס לכמות העבודה שנדרשה שם, היה קשה יותרלדעתנו ' מועד ב

.  נקודות6מבלמעלה' הממוצע הכללי שנמוך ממועד אולראיה ', היה פחות הוגן ביחס למועד א

אך רובנו הרגשנו שאין לנו סיכוי , לא היינו מרגישים כה מתוסכלים, אילו הזמן היה מותאם לפתירת המבחן

.  להצליח מהרגע שהונחה לפנינו הבחינה

התחושה הכללית . לאור כל הנאמר לעיל' אנחנו חושבים ומקווים שיש מקום להתחשבות בנבחני מועד ב, לסיכום

ונתקלנו במשהו אחר לגמרי שהיה  , בעיקר מכיוון שהגענו בציפייה למשהו אחד, של כל מי שנבחן גרועה מתמיד

אנחנו מקווים שתסכימו להסתכל על המצב גם מפרספקטיבה של סטודנטים שנה . טריטוריה חדשה ולא מוכרת

ומקווים שתמצא לבוא לקראתנו ולכל הפחות  ', שלא היו מוכנים לכזאת בחינה בקורס מבוא בסמסטר א', א

.  'נקודות כבמועד א106כ ניקוד של "להגדיל את ניקוד הבחינה כך שישתווה לסה



I am a data scientist..
המלל הרב נועד לעזור לכם ולהקל על הבנת השאלה ולספק רמזים והנחיות  (. הנקודה הראשונה)אורך המבחן לגבי 

כולל )הגדרת העץ , "(הסבר ארוך ומייגע במיוחד על מבנה נתונים עץ בצורת מטריצה)"5בשאלה , לדוגמא. לפתרון

(.שלא היו הכרחיים לפתרון השאלה)שאר הטקסט כלל רמזים והדרכות . מילים93באורך של היתה( דוגמא

אינו מדד נכון  ' ב-ל' השוואת הציון הממוצע של מועד א(. שתי הנקודות הראשונות)לגבי אורך וקושי המבחן 

22מתוך , למעשה. 'לקושי של מבחן משום שרב מכריע של התלמידים המצטיינים לא ניגשים למועד ב

התלמידים 22שינוי הציון הממוצע של , 68%)ציונםשיפרו את 15' וניגשו למועד ב' תלמידים שעברו את מועד א

שינוי הציון , 73%)ציונםשיפרו את 30' וכן למועד ב' תלמידים שניגשו למועד א41מתוך (. 11+האלה הוא 

.'היה קל יותר מאשר מועד א' אני מסיק שמועד בלפי המדדים שהצגתי (. 11.5+התלמידים הוא 41הממוצע של 

לכל אחד מהמבחנים . וכן למבחנים לדוגמא שפרסמנו כהכנה למבחן' המבנה היה דומה למועד א. מבנה הבחינהלגבי 

המדדים מראים שהמבחן היה , כפי שהסברתי בסעיף הקודם. נקבע סך ציונים קצת שונה על פי אורכוהאלה 

אני (. 'החלטנו לתת את אותו הפקטור כפי שנתנו במועד א, לאחר התלבטות, ובכל זאת)' למעשה קל מאשר מועד א

.לא רואה פה הפרה של תקנות הבחינות

.'אני לא מקבל את בקשתכם ולא יהיה שינוי בציוני מועד ב, לסיכום



! בהצלחה


