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 ؟ ASP.NET ما هي 

، تعمل على  (VISUAL SDTIO.NET)هي تقنية موجودة  ضمن لغات فيجوال ستديو دوت نت 

مواقع انترنت هذه التطبيقات  تكون قد  شبكة اإلنترنت ،خصصت للعمل على  بناء تطبيقات

  .الخ  ... رنت  أو ديناميكية  أو ثابتة أو خدمات انت

 :هي  كلنا نعلم أن هناك  منصتين  لتنفيذ الشفرات  في برمجة الويب 

و    - كواداأل –ه الشفرات أي أن المتصفح هو من يفهم هذ  -المستعرض –المتصفح  .1

 .  JAVASCRIPT  ،VBSCRIPT   ،JSCRIPTبلغات مثل كون هذه الشفرات قد تينفذها ،

ال يفهمها المتصفح و تحتاج مكتوبة بلغات  أي أن الشفرات -سيرفر الويب –الملقم في  .2

مكتوبة الشفرات و تنفيذها و توليد صفحات هذه خاصة لترجمة  بإعداداتجهاز معد إلى 

 ,  VB.NET قد  تكون بلغات مثلالتي ال يفهمها هذا الشفرات  بلغات يفهمها المتصفح ،

C#  C++.NET ,   ،PHP . 

تكتب و ،   - WEB SERVER الويب  سيرفر – م قلالم ضمن  للعمل   ASP.NETتقنية صممت 

كتابة ، لكن ال يعني ذلك أنه ال يمكن   #VB.NET  ,  C++.NET , Cبلغات مثل   شفراتها

هذا نستنتج ، من من  الممكن عمل ذلك  ASP.NETفي صفحات  متصفحال شفرات  تعمل  ضمن

أخرى   ضمن المستعرض و فيها شفرات تعمل )يمكن أن تكون هجينة   ASP.NETأن صفحات 

   ( .ضمن  الملقم  تعمل 

  الزائرجهاز  أن يمتلكيجب هل ( العميلClient  ) -  مم  بتقنية ص  لموقعASP.NET  - 

     مالحظة 

ASP.NET   عبارة عن تقنية و ليست لغة برمجة. 

 

 ( سيرفر الويب)الملقم      مالحظة 

هذه اإلعدادات  –إعدادات تجعله يصبح ملقم ويب  –هو جهاز  كمبيوتر معد بإعدادات خاصة  

تختلف حسب نوع الصفحات التي نريد رفعها على هذا الملقم و قد يوجد هنالك أكثر من نوع 

وإعدادات   IISو هو تنزيل  ASP.NETواحد من اإلعدادات على هذا الجهاز مثل إعدادات ملفات 

 .Apacheو هو تنزيل  PHPملفات 

ترفع إلى الملقم صفحات اإلنترنت و الملفات التي نريد تصفحها و تناقلها و عرضها عبر شبكة  

اإلنترنت ، هذا يعني أن كل الصفحات والملفات التي نراها في اإلنترنت موجودة على سيرفرات 

 .ويب ،و أنه إذا أردت أن يصل الناس إلى موقعك يجب رفعه إلى ملقم ويب 
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 إعدادات خاصة ؟

  كان جهاز  و إن حتى  ، معد بأي إعدادات  (العميل )جهاز الزائر  يكونيجب أن ال .ال

 . على نظام تشغيل مختلف غير ويندوز  ال توجد أي مشكلة  العميل 

 

 ى صفحات معد  بإعدادات خاصة ليحتوي عل -السيرفر – ملقمهل يجب أن يكون ال

ASP.NET ؟اإلعدادات أن وجدت  هذهو ما هي  ؟ 

  تنفيذ يقبل  –سيرفر ويب  –الملقم ليصبح ملقم توافر بعض المتطلبات في نعم  يجب

 .  ASP.NETصفحات 

 : ASP.NETالتي يجب توافرها في الملقم لتشغيل صفحات المتطلبات 

 (NET FRAMEWORK.)إطار عمل دوت نت   .1

ته تكمن في جعل  نظام التشغيل في الملقم يفهم التطبيقات المبنية بالدوت وهذا اإلطار مهم

 .نت و ينفذها 

  .فقط   ASP.NETالحظ أنه مهم لكل التطبيقات المبنية بالدوت نت و ليس تطبيقات         

 WINDOWSنظام التشغيل  .2

ال يعمل إال على نظام التشغيل  (NET FRAMEWORK.)ذلك ألن إطار عمل دوت نت 

WINDOWS   . 

 دوت نت على الاول تشغيل تطبيقات تحالتي ك بعض المشاريع لناوعلى الرغم من ذلك ه

 .المفتوح المصدر   MONOالمشاريع مشروع  هذهتشغيل أخرى  من  ظمةأن

3. IIS  (INTERNET INFORMATION SERVICES) 

 .ASP.NETو بالتالي ينفذ تطبيقات   -سيرفر ويب -ملقم  إلىوهو ما يجعل الجهاز يتحول 

أو  5.0من اإلصدار الخامس ( IIS)يكون الـ  أنيجب   ASP.NET و لتشغيل تطبيقات 

 .أحدث منه 

 كما أن األحدث دائما  لنظراً للتعديالت و التطويرات المستمرة اإلصدار صب نحاول أن ت

 أن   من الجدير بالذكر . دائماً  اإلصدار األحدثإلى  ك بعض المميزات التي تحتاجلهنا

 . (Windows)الـ أنظمة التشغيل قرصيأتي في ( IIS)الـ

    مالحظة 

   Windows 2000 Serverمنصباً سابقاً في بعض أنظمة التشغيل مثل   IISيأتي 

 Windows 2003 Server ,Windows 2008 Server ,  . 

 Windows XP , Windows Vista,Windowsلكنه يحتاج إلى تنصيب في البعض األخر 

Seven(7) . 
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 Windows XP ,Windows Seven (7)ي  ف (IIS)الـ و سوف  نذكر خطوات تنصيب

 .ألنهما األكثر استخداماً في الوقت الراهن 

 :  WINDOWS SEVEN (7)على  IIS 7.0 خطوات تنصيب 

a)  قائمة أبدأ. 

b)  لوحة التحكم. 

c)  البرامج. 

d)  تشغيل مميزاتWINDOWS   أو إيقاف تشغيلها. 

e)  على  اختيارنقوم بعملInternet Information Services   و كل ما بداخلها. 

f) و بعد اكتمال التحميل يصبحل الملفات الخاصة  موافق و سوف تحم   ننقر على زر 

 ( .سيرفر ويب)الجهاز ملقماً 

 

 :  XPWINDOWS على  IIS 5.0 خطوات تنصيب 

a)  أدخل قرص نظام التشغيلWINDOWS XP . 

b)  قائمة أبدأ. 

c)  لوحة التحكم. 

d)  البرامج إضافة و إزالة. 

e)  إضافة و إزالة مكوناتWINDOWS   . 

f) خدمات معلومات اإلنترنت نقوم بعمل اختيار على (IIS. )  

g)  و سوف تحم ل الملفات الخاصة  و بعد اكتمال التحميل يصبح التالي ننقر على زر

 ( .سيرفر ويب)الجهاز ملقماً 

ثم نضغط على   localhost تشغيل المتصفح وكتابة بنجاح نقوم ب IISإتمام تحميل  الختبارو 

Enter فإذا قام المتصفح بفتح صفحة ترحيبية خاصة بالـ ،(IIS)  أحدفي  ما تظهرمثل 

    مالحظة 

  Cيتكون  مجل د في القرص    IIS(  Internet Information Services)بعد إتمام تنصيب 

 wwwrootفيه مجموعة من المجلدات، سوف ينصب اهتمامنا حول المجلد  Initpubاسمه 

 .والذي سنضع فيه مجلدات المشاريع التي نصممها 

 

    مالحظة 

 ال نحتاج حتى إلى إدخال قرص نظام التشغيل WINDOWS SEVENفي 
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ك خلل أو نقص في لفان ذلك يعني نجاح عملية تحميله و إال  فهنا ،(2)،  (1) الصورتين التاليتين

 ( .IIS)ـال تحميل

  

 

 : ASP.NETيزات برمجة الويب في ممبعض 

 

المشهورة  WINDOWSحد كبير تطبيقات  إلى  ASP.NETتشبه تطبيقات ويب في  .1

 -السيرفر –في الملقم  فاتلإدارة الم  C++.NETأو    #Cأو   VBإذا تتول ى بسهولتها ، 

 .ذكر ذلك بشكل صريح في الشفرة  إلىتلقائياً و ال نحتاج 

 (DRAG AND DROP)من برمجة السحب و اإلفالت نت الدوت  بيئةإمكانية ما تقدمه  .2

 . ASP.NETموجود في بناء الصفحات في تطبيقات 

 والتي هي ( ( WYSIWYG  يدعى ما تراه هو ما  تحصل عليهتصميم الواجهة لما  .3

 .  (WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET)  لـ   اختصار 

في نفس    C++.NET,C#,VB.NETيمكن تطويرها بأكثر من لغة عالية المستوى مثل  .4

 . المشروع

 .  XMLدعم لغة التوصيف ت .5

 . OOP (البرمجة الكائني ة )نحو الهدف  البرمجة الموجهة  ASP.NETتدعم  .6

بدورها والتي تحوي  Server Controls الكثير من أدوات التحكم   ASP.NETتوفر  .7

 دقة و سهولة من غيرهاما يجعل البرمجة ضمنها أكثر  –حداث الخصائص و األالكثير من 

 .لغات برمجة الويب التي تلقي بمعظم ذلك على عاتق المبرمج  من 

 . كما أن هناك العديد من المميزات األخرى التي ال يتسع المجال لذكرها

 

 

 IIS 5.0تظهر عند حتميل    (2)الصورة           IIS 7.0تظهر عند حتميل    (1)الصورة 
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 :للمطّور  و شرح النوافذ التي تظهر ASP.NETأول مشروع تنفيذ 

 

A)  أو من قائمة أبدأ ثم كافة البرامج من سطح المكتب    2002ننقر على إيقونة فيجوال ستديو ، 

 Microsoft Visualثم   Microsoft Visual Studio 2008ومن قائمة البرامج نختار 

Studio 2008 . 

 

 
 

B)   قائمة نختار الالتي تظهر  2002من نافذة فيجوال ستديوFile    ثم New Web Site … 

 
C)  تظهر لك  نافذة New Web Site 
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ـناه ن (New Web Site)من النافذة السابقة   :ها فيفصل ما رقـم 

 ASP.NET Web Site  ناختارو هنا  ا نختار نوع التطبيق  (1

أنواع  لكغالبا ما يختار ، و هنالبناء صفحات الويب و هو نوع الذي  هنختارالنوع الذي وهو 

 :أخرى مثل 

في  هاويب  و سوف نشرحتبني خدمات  اتو هي تطبيق ASP.NET Web Service - أ

 . دروس الحقة

 .وهو  تطبيق  ويب فارغ نبنيه حسب ما نريد   Empty Web Site - ب

 .و سوف نشرحه في دروس الحقة   WCFلبناء خدمات   و هو تطبيق  WCF service - ت

من قواعد عرض تقارير  و هو تطبيق يعمل على    ASP.NET Reports Web Site - ث

تقارير الدوت نت  النوع  من التقارير من نوع   البيانات على صفحات الويب و هذا 

(Report Viewer) . 

و هو تطبيق يعمل على عرض تقارير     ASP.NET Crystal Reports Web Site - ج

 )تقارير  من قواعد البيانات على صفحات الويب و هذا  النوع  من التقارير من نوع  

Crystal Report. ) 

2)   : Location  المشروع و أي القائمة نختار موضع تخزين  هذهومنIIS  سوف ينفذ 

 :القائمة  عدة قيم  هي  هذه، في  المشروع     

ذ المشروع عن طريق ينفسوف  ههذا العنصر فإنوفي حال اختيار :   File System - أ

من لوحة التحكم ، و  و ليس ما تم تحميله (Visual Studio)ـد ضمن الوالموج( IIS)ـال

المشروع  فان  تخزين المشروع في أي مكان في الجهاز وعند تنفيذ من هذا فانه يمكن 

 . localhostال في ينشئ مسار افتراضي   (Visual Studio)ـال في الموجود ( IIS)الـ

الذي (  (IISـذ المشروع عن طريق الينفهذا العنصر فإنه سوف  اختيارفي حال :  HTTP - ب

اختياره و في حال  لذي شرحنا خطوات تنصيبه سابقاً او التشغيل نظام قرص ه من نزلنا

 :كما في التالي    localhost اليجب تخزين المشاريع في  هفان

http://localhost/website1  هذا يعني أن المشروع سوف يخزن 

C:\inetpub\wwwroot   ًالذي تكلمنا عنه سابقا. 

وهذا يعني تكوين تطبيقات تتعامل مع السيرفر و تسمح بتناقل الملفات من و إلى :   FTP - ت

 .السيرفر 

 

    مالحظة 

محلي ضمن بيئة الدوت نت و ذلك كي يتسنى لنا تنفيذ  IISبإدراج  MICROSOFTقامت  

من قرص نظام التشغيل، وهذا ما لم ( IIS)حتى و إن لم نقم بتنزيل الـ(  ASP.NET)مشاريع الـ 

 .السابقة قبل إنتاج تقنية الدوت نت  ASPيكن ممكناً في إصدارات 
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3) Language  : نبرمج  –سوف نكتب و عن طريق هذه القائمة نقوم باختيار اللغة التي- 

أو  #Jأو  C++.NETأو  #Cأو   VB.NETاللغة قد تكون  هذه  ASP.NETتطبيقات  بها

  .الدوت نت لغاتأي لغة تضاف إلى 

4) Browse  : ومن هذا الزر  نستعرض لنحدد األقراص  والمجلدات التي سوف نحفظ

 .فيها المشروع

5) OK   : في النقاط محددة تكوين مشروع حسب اإلعدادات البعد النقر على هذا الزر يتم

 .السابقة 

 بقية خطوات إنشاء أول مشروع نكمل 

D)  هي الواجهة الرئيسية لبناء لتطبيقات  و التي :تظهر لدينا  الواجهة التاليةASP.NET 

 ToolBoxالقائمة  مننختار  - شرح و تنفيذ هذا المثالبعد وف تشرح مكوناتها س -

 اثنينالمحددتين بالرقم     Button و    Textboxاألداتين  الجانبية المحددة بالرقم واحد

 . ثالثة  كما هو محدد الرقم  الصفحة لتظهر األداتين في جسم 

 

الرسالة لتظهر لنا صفحة الكود  التالية نكتب فيها  نقرتين   Buttonنقوم بالنقر على األداة  

 .  !Hello worldمعظم كتب البرمجة  التي تبدأ بها الترحيبية الشهيرة 

 VB.NET 
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ثم   Debug أو من   F5  جاء وقت التنفيذ ،نقوم بتنفيذ أول مشروع عن طريق المفتاح اآلنو 

Start Debugging   لتظهر أمامك النافذة التالية 

 السابقين ؟ما المقصود بالخيارين  

  بعمل تنقيح سمح لل غة يعني هل ت :الخيار األولDebug  خطأ في  في حال حدوث

وتظهر رسالة صفراء على  فإن اللغة تتدخل  أي إذا حدث خطأ في الصفحة  . الصفحة 

الملف تعديل ، و يتم  السماح للغة بعمل ذلك عن طريق  سطر الكود الذي فيه الخطأ

Web.config    .          

 ذا حدث أي خطأ في إيعني  أنه يتم التنفيذ من غير تنقيح  من اللغة و لذا ف :  الخيار الثاني

 .صفحة خطأ   و تظهر فان اللغة ال تتدخل الصفحة 

عمل المتصفح و يهو الخيار المفضل  ،بعد ذلك تنفذ الصفحة و واألول سوف نختار الخيار 

 .تظهر الصفحة عليه 

يظهر في مربع النص  يظهر في الصفحة الزر و مربع النص و في حال النقر على الزر 

 .الرسالة الترحيبية  كما في التالي 

 .  ASP.NETفي  ل مثالأو   نا و بذا نكون قد نفذ

 

  C# 
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 :  ASP.NET اتمكونات صفح

 :ملفين  تطبيقات الويب إلى في   ASP.NETتنقسم صفحة 

 بنىتو  ASP.NETصفحة  من وهي الجزء المرئي : (الصفحة الواجهة )الواجهة ملف  (1

  ASPX.  -الالحقة  – االمتدادو تحمل الصفحة   XHTMLبلغة  صفحةال ههذ

 ASP.NETهذه الصورة توضح الواجهة لملف 

 VBبلغة الشفرة قد تكون  هذه –السيرفر  –التي تعمل ضمن الملقم  ملف الشفرة  (2

هذا فان   #C بلغة شفرةالت ناك و إذا ، aspx.vb. االمتداد يحمل هذا الملف وبالتالي 

 aspx.cs.  االمتدادالملف يحمل 

 

 

 VB شفرةالتي يحتوي على الملف هذه صورة 

 VB.NET 

 

  #Cشفرة  ملف فهذا هو  #Cكنت تعمل على  إذا و

  C# 

 

    مالحظة 

يمكن أن تحوي هذه الصفحة على شفرات بلغة تعمل ضمن المستعرض مثل 

JAVASCRIPT    ،JSCRIPT  ،VBSCRIPT أو أكواد تنسيق الصفحات مثل ،CSS . 

 

 

 .في ملف واحد  #Cأو  VB.NETشفرة يمكن دمج ملف الواجهة و ملف    مالحظة
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 : ASP.NET شرح واجهة بيئة 

 

 : من المكونات المرقمة في الصورة التي في أعاله   ASP.NETتتكون واجهة بيئة                                   

1. Solution Explorer   :فمثالً   لمشروعافذة تحدد الملفات المكونة لالن هذه   

مكون من الملفات و المجلدات  في الصورة السابقة المعروض المشروع الحالي

 :التالية 

 App_Data  :مجلد في المشروع عادًة نضع فيه قواعد البيانات و هو. 

 Default.aspx  : و هو ملف الواجهة المرئية لصفحةASP.NET   و

أو   Default.aspx.vbلهذه الصفحة  –الكود  -يتفرع منه ملف الشفرة

Default.aspx.cs     . 

 Web.config  :وهو ملفXML  الذي  المشروع إعداداتيحتوي على

 .من تنقيح و صالحيات و تحقق وغيره (  الموقع الذي تصممه)صممهت
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2. Toolbox  : هذهنرغب بإضافتها إلى الموقع ، التي تحتوي على األدوات هذه نافذة 

 . ( فئات)منطقية األدوات مقسمة في مجموعات 

3. Properties  : الوسوم  -خصائص األدوات أو العناصرهذه النافذة تعرض- 

 .المحددة 

4. Default.aspx.vb : شفرة هذا هو الملف الذي نكتب فيهVB هذا يكون اسم أو 

 .  #Cبلغة   شفرةال  تحال كان في Default.aspx.cs  الملف                

5. Default.aspx  : ويب ، الحظ الصفحة صفحة اللهذا هو ملف الواجهة

، و كما أسلفنا سابقاً هذا الملف فيها زر و مربع نص التي عروضة أمامك و مال

 .  XHTMLبلغة  -مصمم  –مكتوب 

 

6. Design  :  الصفحة تعرض في بيئةهذا الوضع من العرض فإن و فيVisual 

Studio  ، كود أي أننا ال نرى  كما سوف تعرض على المتصفحXHTML  

 . كودة في حال تنفيذ هذا الالناتجالمصمم للصفحة و إنما الصفحة 

تصمم الصفحة بشكل مرئي و كأنك  يمي ز هذه  الوضع من العرض أنه يمكن أن

وال تحتاج إلى كتابة كل تلك (   FrontPage)برنامج أو  (Word)برنامج  تستخدم

في  ، أنت تقوم بسحب  األدوات و اإلفالت  HTMLالكمية الهائلة من أكواد 

ة لذلك وو عمل الصفحة  المعالج هو من  التنسيقات يدوياً عن طريق النوافذ المعد 

 .يتولى كتابة الشفرات بدالً عنك 

 . Designالوضع  الذي تراه في الصورة السابقة هو الوضع 

7. Split  :  عن طريق النقر على زر  الوضع  يمكن الدخول إليه هذاsplit  أسفل

الصفحة ، هذا الوضع من العرض يعرض الصفحة على قسمين قسم يعرض 

المصممة  XHTMLأخر يعرض شفرة و قسم   Designالصفحة كما في الوضع

في أياً من القسمين أو كتابة كود و إفالتها  األدواتسحب مكنك يللصفحة ، 

XHTML أردت ذلك  إذا. 

 مالحظة

  أين شفرةXHTML المصممة لصفحة الواجهة و كيف يمكن الوصول إليها ؟ 

    لإلجابة على هذا السؤال أعلم عزيزي القارئ أن  ملف الواجهةDefault.aspx   

المحددة  Sourceو  Splitو  Designيمكن عرضه بثالثة طرق ، هذه الطرق هي 

 .في الصورة السابقة باألرقام  ستة و سبعة و ثمانية 

 

    مالحظة 

، كما  HTMLيجب أن تكون لديك معرفة جيدة بلغة الوسوم  ASP.NETللعمل مع 

 ( .XHTML) يفضل وجود معرفة بالـ
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 Splitفي النمط لعرض رة توضيحية لصو هذه

 

2. Source   : كودفي هذا الوضع يعرض لنا XHTML للصفحة ،  والباني المكون

و أردت تصميم    XHTMLب  لديك المعرفة الكافية إذا كانت يمكنك أن تحرره  

ذا قمت بسحب أي أداة من إ،بنفسك  XHTMLالصفحة عن طريق كتابة شفرة 

أن فال تتوقع   source هو  وضع العرض كانالصفحة و  إلى األدواتصندوق 

شفرة إلى األداة  شفرة إضافةضاف داة نفسها ضمن الكود و لكن سوف تتضاف األ

  .الصفحة تصميم 

   

  Sourceهذه صورة توضيحية للعرض في النمط 
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 ويب متعدد النماذج مشروعإنشاء 

  . صفحة واحدةأكثر من ويب تتكون من المواقع  معظم  نحن نعلم جميعاً أن         

     صفحات  يمكن  إضافة كيفASP.NET  و صفحات أأخرىHTML إلى المشروع  ؟ 

  عن طريق قائمةwebsite  نختار البندAdd New Item …  تظهر لنا نافذة نختار ف

  HTML Pageنختار  أو  ASP.NETصفحة  إضافةإذا أردت   Web Formمنها  

 . Htmlإذا أردت إضافة صفحة 

  في نافذة  مشروععلى اسم ال األيمن عن طريق بالنقر بزر الفأرةSolution 

Explorer قائمة نختار منها  لتظهر لناAdd New Item  …  نختار   نافذة لنافتظهر

  HTML Pageأو نختار   ASP.NETإذا أردت إضافة صفحة   Web Formمنها  

 . Htmlإذا أردت إضافة صفحة 
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 ASP.NET  بيئة عناصر التحكم في 

 

 : -مكان عمل شفراها  حيث من  –نوعين من األدوات  ASP.NETتقنية يوجد في  

 

 Web Server Controls تحكم ملقم ويب عناصر  :النوع األول 

... أو  #Cأو  VB ذليك ألن شيفرة هيذه األدوات بلغية  -السييرفر –تعمل هذه األدوات ضمن الملقم 

حييدث ألي ميين هييذه أي الييخ التييي  ال يسييتطيع المتصييفح ترجمتهييا ، هييذا يعنييي أنييه عنييد حييدوث 

، فان الصيفحة ترسيل إليى السييرفر لهذا الحدث معالجة   -كود  – شفرة ، و كان هنالك األدوات 

فيها التعديالت ، تسيمى تينقالت الصيفحة  بيين  بصفحة جديدةالحدث ثم العودة من الملقم  لمعالجة

، تجيد هيذه العناصير فيي  (round trip to server) السييرفر و المتصيفح  بيالجوالت اليدوارة 

 . Standardأهمها القسم   Toolboxصندوق األدوات داخل  (الفئات )معظم األقسام 

 .   HTMLبعد شرح عناصر تحكم  صيلها و سوف نذكر تفا 

 

 : HTMLعناصر تحكم  :النوع الثاني 

هو من ينفذ شفرات  ،أي أن المتصفح( العميل في جهاز )المتصفح ضمن  األدوات هذهتعالج 

 Jscriptو  JavaScriptبلغات مثل  األدوات هذه، تكتب شفرات معالجة أحداث أحداثها معالجة 

الموجود في صندوق  HTMLالقسم   الصفحة عن طريق إلى األدوات هذهيمكن إضافة ، 

ارة األدوات في توفير الوقت حيث أن الجوالت الدو   هذهتكمن الفائدة من ، Toolbox األدوات

ر )تنفيذ الشفرة وقت من  تزي دويب أدوات ملقم شفرات تنفيذ  عند  -السيرفر -الملقم  إلى تؤخ 

 .العناصر  لهذهو الصفحات التالية شرح    .(تنفيذ الشفرة 

    مالحظة 

ويب أحداث و طرق و خصائص  أكثر مما توف ره عناصر تحكم  توف ر عناصر تحكم ملقم 

HTML   لكن تظل أقل مما توف ره عناصر تحكم ،WINDOWS   . 
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 HTML لعناصر تحكم وهذا شرح بسيط 

  Inputعناصر الوسم  

 في صندوق األدوات  HTMLمن القسم إلى الصفحة  تضاف األدواتو هي مجموعة من 

Toolbox ،  يمكنك مالحظة أن أسماءها تبدأ بالكلمةInput  ،  هو  هذه العناصركل وسم إظهار

 typeريق القيمة المسندة إلى الخاصية طعن البعض تختلف عن بعضها  لكن  <input>الوسم 

 :األدوات هي  هذه، input التابعة للوسم 

Input(Button) Input(Reset) Input(Submit) 

Input(Text) Input(Password) Input(Hidden) 

Input(Checkbox) Input(Radio) Input(File) 

    مالحظة 

بشكل سريع على افتراض أنك تملك معرفة جيدة بلغة  HTMLسوف يتم ذكر عناصر 

وال تحتاج إلى ذكر تفاصيلها ، فإذا ألبس عليك أياً منها ، أو خاصية    HTMLالوسوم

 .لتوضيحها  HTMLمن خصائص أحداها فقم بمراجعة كتب شرح 
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 Drag And) كأي أداة من األدوات ، أما عن طريق السحب و اإلفالت  تضاف هذه األداة

Drop)  طريق الكتابة شفرة إدراجها في شفراتأو عن XHTML   للصفحة.    

 :المشتركة بين كل هذه العناصر  الخصائصو هذه مجموعة من 

Id  تنسيق عمل ستخدم لاالسم البرمجي لألداة ، كما تتحددCSS . 

Name  االسم البرمجي لألداة تحدد. 

Value   النص الظاهر على األداة تحدد. 

Type  تحدد نوع األداة. 

Title  ( .التلميح) الفأرةاألداة عند التأشير عليها بتحدد القيمة الظاهرة على 

Style  تحدد تنسيقCSS  لألداة. 

Class  تحدد تنسيقCSS  لألداة. 

  

 Input(Button) 

،   المشتركة المذكورة أنفاً  الخصائصهي  اأهم خواصه والصفحة   إلىستخدم إلدراج زر و ت

 .عند  إدراج هذه األداة  الواجهةصفحة شفرات  بينظهر ت يشفرة التال وهذه هي
<input id="Button1" type="button" value="button" /> 

 

 Input(Reset) 

 إلىفي الصفحة ، عند النقر على هذا الزر يعيد قيم األدوات الصفحة  ستخدم إلدراج زر إلىو ت

وهذه هي  ، inputبين عناصر  المشتركة الخصائصهي  او أهم خواصه ، االفتراضيةقيمها 

 .شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  بينتظهر  الشفرة التي

  <input id="Reset1" type="reset" value="reset" /> 

 

 Input(Submit) 

صفحة أخرى  إلى باالنتقالستخدم إلدراج زر إلى الصفحة ، عند النقر على هذا الزر يقوم و ت

 كما يقوم األداة  هذهالذي يحتوي <form>)   لـ)  للنموذجالتابعة  actionمحددة في الخاصية 

بين عناصر المشتركة  الخصائصو أهم خواصه هي  ،المستقبلة الصفحة   إلىبنقل قيم األدوات 

input، شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  بينتظهر  وهذه هي الشفرة التي. 

  <input id="Submit1" type="submit" value="submit" />   

 

 Input(Text) 

، سطر واحد فقط في  يكونفي هذه األداة نص اللكن ستخدم إلدراج مربع نص إلى الصفحة ت 

 :هي المشتركة  الخصائص  إلى إضافةالمهمة  الخصائصوهنالك بعض 

Maxlength  األداة  فيتحدد أقصى عدد أحرف يمكن إدراجه. 

Size  تحدد عرض األداة. 

.تظهر في شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  وهذه هي الشفرة التي  

<input id="Text1" type="text" />   
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 Input(Password) 

المهمة إضافة إلى   الخصائصستخدم إلدراج مربع كلمات مرور إلى الصفحة ، وهنالك بعض ت

 :المشتركة هي  الخصائص

Maxlength  تحدد أقصى عدد أحرف يمكن إدراجه إلى األداة. 

Size  تحدد عرض األداة. 

.شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  بينتظهر  وهذه هي الشفرة التي  

<input id="Password1" type="password" /> 

 

 Input(Hidden) 

 خزن نصوص أردنا ، يستخدم في حالستخدم إلدراج مربع نص مخفي ال يظهر في الصفحة  ت

 المشتركة ، الخصائصهي  او أهم خواصه ،الصفحة  تظهر لزائري نريدها الفي الصفحة و

 .شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  بينتظهر  وهذه هي الشفرة التي
<input id="Hidden1" type="hidden" /> 

 

 Input(Checkbox) 

  إدراجفي حال أردنا  االختيارمربع  في الصفحة  ، يستخدمستخدم إلدراج مربع اختيار ت

هو  االختيارربع يكون مفي مثل هذه الحالة  ،لها حالتين  المدخالت هذه و الصفحة  في  مدخالت

 :هي  المشتركة  الخصائصهمة إضافة إلى  م خاصية وهنالك    ، أنسب العناصر 

Checked  تأخذ القيمة  هل العنصر مختار أم ال تحدد ،""Checked  في حالة

  للعنصرحصول اختيار 

 . شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة وهذه هي الشفرة التي تظهر بين

  <input id="Checkbox1" type="checkbox" /> 

 Input(Radio) 

في حال أردنا  المفرد  في الصفحة  ، يستخدم مربع االختيار مفرد  ستخدم إلدراج مربع اختيارت

مربع االختيار هو  في مثل هذه الحالة يكون، قيمة واحدة فقط من مجموعة مدخالت اختيار 

 :المشتركة هي  الخصائصوهنالك  خاصية  مهمة إضافة إلى    أنسب العناصر  ،

Checked  تحدد  هل العنصر مختار أم ال ، تأخذ القيمة""Checked  في حالة

 حصول اختيار للعنصر 

.شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  تظهر بين وهذه هي الشفرة التي  

 <input id="Radio1" type="radio" /> 

اً كمجموعة  نالحظ أنها نريدها أن تعمل معاألداة في الصفحة   هذهعنصر من عند إدراج أكثر 

األخر أي أنه  على العنصرالموجود أحدها يظل االختيار ال تعمل كما نتوقع أي أنه عند اختيار 

، و المفرد  االختيارهو  الذييمكن اختيار أكثر من واحدة في نفس الوقت و هذا منافي لعملها 

التي لجميع العناصر  - nameالخاصية   المطلوبة يجب إعطاءالصحيحة طريقة لجعلها تعمل بال

 .نفس القيمة   –وعة متعمل معاً كمجأن نريدها 
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 Input(File) 

، عند النقر سيرفر ال إلىاستعداداً لرفعه  –الزائر –ستخدم الستعراض ملف من جهاز العميل و ت

وهذه هي الشفرة  ، يفتح مربع حوار الختيار ملف  "استعراض"  أو   "browse"على هذا الزر

 .شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج هذه األداة  تظهر بين التي

<input id="File1" type="file" /> 

  input  -الوسم  –لكنها ليست تابعة للعنصر   HTMLو توجد عناصر أخرى من عناصر 

 .سوف يقوم بذكرها  مع ذكر أهم خواصها 

 Textarea 

و له ، أي يقبل إدراج أكثر من سطر فيه تستخدم إلدراج مربع نص متعدد األسطر إلى الصفحة 

 : مجموعة من الخصائص أهمها 

Id  تنسيق عمل ستخدم لالبرمجي لألداة ، كما ت االسمتحددCSS . 

Name  االسم البرمجي لألداة تحدد. 

cols  األداة في  في كل سطر  إدراجهلذي يمكن ا األحرفأقصى عدد من تحدد .  

rows 
 .في األداة الظاهرةعدد األسطر تحدد 

 .منها ( الظاهرة )األسطر الحظ ال تحدد الخاصية عدد األسطر و إنما  عدد 

 

 .إلى الصفحة  هذه األداة شفرات صفحة الواجهة عند إدراج  بينظهر وهذه هي الشفرة التي  ت ،

<textarea id="TextArea1" cols="20" rows="2"></textarea> 

 Image 

 :مجموعة من الخصائص أهمها   ا، و له صورة في الصفحة تستخدم إلدراج 

Id  تنسيق عمل ستخدم لت االسم البرمجي لألداة ، كماتحددCSS . 

Name  االسم البرمجي لألداة تحدد. 

Src  مسار الصورةتحدد  . 

Alt  ةرصواللم تظهر  في مكان ظهور الصورة  في حالالتي  تظهر تحدد الكلمات. 

Align 
طريقة ظهور النص التالي لها في و بالتالي  تحدد محاذاة الصورة في الصفحة

 . HTMLيمكنك معرفة تفاصيل الخاصية من كتب . الصفحة 

Border  تحدد عرض حدود الصورة . 

Height  تحدد ارتفاع الصورة. 

Width  تحدد عرض الصورة. 

Hspace 
على يمين و يسار  -متروكة هامش  -تي تكون خاليةتحدد عرض المسافة ال

 . الصورة

Vspace 
  على أعلى  و أسفل -متروكة هامش  -تحدد عرض المسافة التي تكون خالية

 . الصورة
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مع وضع قيم عند  إدراج الصورة الواجهة صفحة ظهر بين شفرات ت تي ال ه هي الشفرةوهذ ،

 .لبعض الخصائص 

 

<img alt="new pic" src="1.JPG" vspace="20" hspace="30" 

        border="3" align="left" class="style1" /> 

 

 Select 

وله مجموعة من  في صفحة االنترنت  ListBoxو  ComboBoxتستخدم إلدراج قائمة مثل 

 :الخواص أهمها 

Id  تنسيق عمل ستخدم لاالسم البرمجي لألداة ، كما تتحددCSS . 

Name  االسم البرمجي لألداة تحدد. 

Multiple 
و تأخذ القيمة  .في نفس الوقت أن القائمة تقبل تحديد أكثر من عنصر تحدد 

multiple  

Size  األداة  في   العناصر الظاهرةتحدد عدد. 

Value 
 والموجود  الخاص بالعناصر <option>للوسم بالنسبة هذة الخاصية موجودة 

عرف عن طريقها ن أنهالخاصية   هذه، تكمن الفائدة من   selectداخل األداة 

  .العنصر المحدد 

Selected 
 عنصر من عناصر القائمة ، هذه الخاصية أيضاً من خصائص الوسم تحدد 

<option>  . 

  ه هي الشفرة التي  تظهر بين شفرات صفحة الواجهة عند  إدراج الصورة مع وضع قيموهذ ،

 .لبعض الخصائص 

<select id="Select1" multiple ="multiple" size="3" > 

      <option value="ch">كيمياء</option> 

      <option selected ="selected" value="ph" >فيزياء</option> 

      <option value ="bio">أحياء</option>  

 </select> 

 Horizontal Rule 

 .أهمها تستخدم إلدراج خط أفقي في الصفحة  وله مجموعة من الخواص 

width  الصفحة طول األداة بين طرفي  تحدد . 

Align  وسطاً اً أو الخط بالنسبة للصفحة إما يميناً أو يسارمحاذاة تحدد .  

Size  تحدد سمك الخط. 

Noshade  و تأخذ القيمة  .  عادي غير غائرتحدد أن خط""Noshade 

Color  تحدد لون الخط.  

صفحة الواجهة عند  إدراج الصورة مع وضع قيم  ه هي الشفرة التي  تظهر بين شفرات وهذ ،

 .لبعض الخصائص 

<hr color="red" size="5" width="350" noshade="noshade" 

    align="left" />  
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 Table 

و يتكون من مجموعة من الصفوف التي تظهر وهي أداة تستخدم إلدراج جدول داخل الصفحة 

تظهر باستخدام الوسم وعة من الخاليا التي و التي بدورها تتكون  من مجم <tr>باستخدام الوسم 

 <td>  و للجدول مجموعة من الخصائص  أهمها ،: 

Bgcolor  لون الخلفية للجدول تحدد. 

Dir  اليسار أو العكس  إلىاتجاه النص في الجدول من اليمين تحدد. 

Cellspacing  األخرى تحدد المسافة بين كل خلية و الخلية. 

Cellpadding  ( .تحدد عرض هوامش الخلية) الخلية المسافة بين جدار الخلية وبداية تحدد 

Align أما يمين الصفحة أو يسارها أو وسط الصفحة في الصفحة  جدولتحدد محاذاة ال 

Border جدولتحدد عرض حدود ال  . 

Height جدولتحدد ارتفاع ال . 

Width  الجدولتحدد عرض . 

 . <td>و  <tr>خصائص لكل من الوسوم كما أن هنالك 

 .مع وضع قيم لبعض الخصائص إلى الصفحة  الجدول  ،وهذا هو الكود الذي يظهر عند  إدراج

<table style="width: 100%;" bgcolor="#66FF99" border="2" 

dir ="rtl" cellpadding ="3" cellspacing ="2" 

align="center" > 

        <tr> 

            <td > هشام &nbsp; </td> 

            <td >  عالء &nbsp; </td> 

            <td > ياسر &nbsp; </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>  أحمد &nbsp; </td> 

            <td>  محمد &nbsp; </td> 

            <td>  راشد &nbsp; </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td> عامر  &nbsp; </td> 

            <td>فاروق  &nbsp; </td> 

            <td> يحيى  &nbsp; </td> 

        </tr> 

</table> 

العنصر  النقر على ثم  Tableالصفحة عن طريق القائمة  إلىكما يمكن إضافة إدراج جدول 

Insert Table   ليظهر مربع حوارInsert Table  منه يمكن  ، (16)الظاهر في الصورة

ا في الجدول وعدد الصفوف و الخاليا التي نريدها معظم الخصائص التي نريد إدراجهاختيار 

 . للجدول
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 األيمن لتظهر قائمة  الفأرةزر بثم النقر  يدوياً عن طريق التظليل على الخاليا يمكن دمج خاليا 

و الصورة   Merge Cellsالعنصر  نختارجانبية لتظهر قائمة  Modifyنختار منها العنصر 

 .، يمكن الخاليا أفقياً أو رأسياً  ذلك  توضح( 17)رقم 

  األيمن لتظهر قائمة  نختار منها العنصر  الفأرةزر بعليها يدوياً عن النقر  تقسيم خليةيمكن

Modify  لتظهر قائمة جانبية نختار العنصرSpilt Cells  ليظهر   (12)كما هو في الصورة

، و  إليهاالتي نريد تقسيم الخلية  عدد الصفوف أو األعمدة منه مربع حوار صغير نختار 

 .ذلك  توضح ( 19)الصورة رقم 

 
   

 (11)الصورة 

 
 

 (11)الصورة 
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 (11)الصورة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (11)الصورة رقم 

 

 ريد نالذي  خليةإلضافة صفوف جديدة إلى الجدول يمكن عمل ذلك عن طريق النقر على ال

في الجدول بزر الفأرة األيمن و من القائمة التي تظهر نختار العنصر  ااإلضافة بالنسبة  إليه

Insert مرقمة  في فيها عدة عناصر  (20)موضحة في الصورة  لتظهر قائمة أخرى

 :األتي  عملها هو  الصورة 

 

 (22)الصورة 
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1) Column to the Left  : يسار الخلية المحددة  عمله هو إضافة عمود . 

2) Column to the Right  : الخلية المحددة   يمين عمله هو إضافة عمود. 

3) Row Above  :الخلية المحددة   أعلى صف عمله هو إضافة. 

4) Row Below  :الخلية المحددة   أسفل صف عمله هو إضافة. 

5) Cell to the Left  :يسار الخلية المحددة   خلية عمله هو إضافة. 

6) Cell to the Right  :الخلية المحددة   خلية يمين عمله هو إضافة. 

 

، فيها المذكورة سابقاً  HTMLتحكم   أدواتمعظم صفحة بسيطة تم استخدام صورة لو هذه 

   ( .21)صورة 

 

 

 (21)الصورة 
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Document 

د أدواتها ليس على أحعلى الصفحة مباشرة و –التي تصممها  الويبصفحة التحديد على عند 

  Document، يمثل   Properties في نافذة الخصائص   DOCUMENTتالحظ ظهور  -

و لذا فهو يحتوي على الخصائص التي تعمل على  الوثيقة  التي نتعامل معها( الصفحة )

 :أهم هذه الخواص هي ، مستوى الصفحة ككل 

 Title  عنوان الصفحة تحدد. 

Bgcolor  لون الصفحةتحدد . 

Background تحدد مسار الصورة المراد ظهورها كخلفية للصفحة . 

Alink 
و لم  فأرةزلت ناقراً بال أنت ماو )لون الروابط في الصفحة وقت النقر تحدد 
 . (اتحرره

Vlink  (بعد الدخول على الرابط)رتها زيا بعدتحدد لون الروابط في الصفحة  . 

Link  لون الروابط في الصفحة قبل زيارتها تحدد . 

Text  تحدد لون النص في الصفحة . 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة 

  الخصائصId  وClass  وStyle   سوف تجدها في معظم األدوات في دراستك لـAsp.net 

يمكن أن تكون االسم البرمجي  idإلى هذه األداة  ، كما أن الخاصية  CSSإسناد تنسيقات  عملهاهو

 . معاً  CSSوتنسيق 

 شفرةعند نسخك ل HTML  من أي ملف و أردت لصقه في كود تصميم الصفحة(XHTML )،   

من  كما هي -األكواد  –لصق الشفرات لت  (   Paste Alternate)و إنما بـ (Paste)ال تلصقه بـ

 .غير أي تغيير 

 

 مالحظة 

سوف يتم شرح عناصر تحكم ملقم الويب بعد شرح تنسيقات الصفحات ، نظراً ألهمية  

 .موضوع  تنسيقات صفحات االنترنت و ضرورة معرفته 
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 ةـــــــــــات الصفحــــــــــــــقــنسيـت

 

أو عن  Formatق القائمة يتنسيقات الصفحة و التي تضاف عن طربعض  إلىنتطرق سوف 

 . Formatting طريق الشريط

ننقر بزر الفأرة األيمن بين أشرطة القوائم  ASP.NETالبيئة  إلى Formattingإلضافة  الشريط 

في أعلى  ليظهر الشريط التالي بين األشرطة Formattingنا قائمة نختار منها ، لتظهر ل

  .الصفحة 

 

 (22)الصورة 
 :التي سوف نتطرق لها  و الفقرات formatو هذه هي القائمة 

 
 (22)الصورة 

1.     Foreground Color… 

أو في ( (divأو في الـ(  ( paragraphلون الخط في الفقرة يمكن تحديدمن هذا العنصر 

الخ ، عند النقر عليه يظهر مربع حوار انتقاء اللون نختار ... الخلية  أو في الصفحة كاملة أو 

  . المطلوبمنه اللون 

 (22)الصورة       
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 .  Formattingشريط الو يمكن عمل ذلك عن طريق 

2.    … Background Color 

أو ( (divأو في الـ(  ( paragraphفي الفقرة الخطتظليل  د لونيحديمكن تمن هذا العنصر 

عند النقر عليه يظهر مربع حوار انتقاء اللون .الخ ، ... في الخلية  أو في الصفحة كاملة أو 

لتغيير نختار منه اللون المطلوب  Foreground Colorمثل الذي يظهر  عند النقر على 

 .ون األحمر للون تظليل النص ، و هذه صورة  لنص في الصفحة تم تظليله بال

 
 

 .  Formattingشريط الو يمكن عمل ذلك عن طريق 

 

3.   Font … 

  ، عند النقر عليه يظهر مربع الحوار التالي  تنسيقات الخط من هذا العنصر يمكن تحديد 

 
 :من التنسيقات التي رقمناها و هي مجموعة  مربع الحوار السابقفي 

1) Font : د نوع الخط المختار يحدلت. 

2)  Font Style: عريض و تنسيق الخط هل عريض أم مائل أم مائلد يحدلت. 

3) Size  :د حجم الخط يحدلت. 

4) Color   : لتحديد لون الخط. 
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5) Effects  :مثل     التأثيرات على الخط لتحديد: 

   Underline  :لتسطير الخط         ،overline        :لوضع خط فوقه   ، 

  Strike through  : يتوسطه خط  ،strong         :خط عريض         ، 

Emphasis  : مائلخط        ،     superscript :  مثل األس صغير علويخط 

 . غيرها من التنسيقات الشهيرة    و                  

 . Formattingمن التنسيقات السابقة عن طريق شريط يمكن العثور على الكثير و         

 

4. Paragraph …   

 ، عند النقر عليه يظهر مربع حوار الفقرات التالي هذا العنصر يمكن تحديد تنسيقات الفقرات من 

 
 

 :وفيه مجموعة من التنسيقات  أهمها 

1) Alignment  : في يمين الصفحة  أو وسطها أو يسارها لتحديد محاذاة الفقرة إما. 

2) Direction  :  اتجاه  النص في الفقرة إما من اليمين الى اليسار ، أو من لتحديد 

 .اليسار إلى اليمين                          

 

5. Bullets and Numbering  …     

، عند النقر عليه يظهر مربع عمل تعداد نقطي أو رقمي في الصفحة يمكن هذا العنصر  نم

 الحوار التالي 
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 :في هذا المربع ثالثة  تبويبات هي   

1) Picture Bullets  : ن هذا موهو التبويب المعروض في الصورة السابقة  ، يمكن

وهناك بعض النقاط المهمة  ،التبويب عمل تعداد نقطي  كل نقطة عبارة عن صورة 

 .و المرقمة في الصورة في هذا التبويب 

A.   تي سوف تظهر كنقطة الاختيار الصورة عن طريق هذا البند يمكن. 

B.  و العكس أاليسار  إلىمن اليمين ، الفقرة  لتحديد اتجاه. 

2) Plain Bullets    : و الصورة التالية  ، نقطي تعدادهذا التبويب عمل ن مو يمكن

  : المرقمة في الصورةالتالية  و و في هذا التبويب  البنود  توضح هذا التبويب 

 . يطالتعداد النقالختيار نوع  = 1 

 . يطالتعداد النق الختيار اتجاه = 2 

 
 

 Formattingو يمكن عمل تعداد نقطي عن طريق الشريط  
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3) Numbers  : و الصورة التالية توضح  تعداد رقمييمكن من هذا التبويب عمل ،

 :و في هذا التبويب  البنود التالية  و المرقمة في الصورة  ، هذا التبويب

 .التعداد الرقمي نوع الختيار  = 1 

 .الرقمي  التعداد جاهالختيار ات = 2 

 .العدد أو الحرف الذي يبدأ منه العد لتحديد  = 3 

 
 
 

 Formattingو يمكن عمل تعداد نقطي عن طريق الشريط  

 
 

6. Borders and Shading …  

جزء من الصفحة تظليل للصفحة أو لالو جميع تنسيقات الحدود من هذا العنصر يمكن عمل 

 : الحوار التالي ، عند النقر عليه يفتح مربع فقرة أو ما شابه  أوكجدول أو خلية 

 
 

 : و يتكون مربع الحوار السابق من تبويبين  هما      

1) Borders  : خليةللفقرة أو الصفحة أو الو منه نحدد تنسيقات الحدود 
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 : أو ما شابه و من هذه التنسيقات  التالي               

a) Setting   :  ال تريد حدود و تأخذ القيمة هل  هذا البند لتحديد

default  ،و تأخذ القيمة  االتجاهاتحدود في جميع  أوBox  أو ،

 .  customحدود في أماكن معينة فقط و تأخذ القيمة 

b) Style  : الخ... هل خط أو شرطات أو نقاط أو تحدد نمط الحدود 

c) Color   : تحدد لون الحد. 

d) Width  : و تحدد عرض الحد بالبكسل. 

2) Shading   :  وتحدد تظليل الخاليا. 

7. Position   

ع األدهذا العنصر حدد ي  ع األ )فقرة اة في الصفحة  و سنشرح هذا البند في توض   دواتتوض 

 . (في الصفحة 

2. Font  

 إمالة الخط  ،  Boldيحدد هذا العنصر بعض تنسيقات الخط الشهيرة مثل تعريض الخط 

Italic   ،تسطير الخط  Underline خط علوي صغير ، جعل الsuperscript  و جعل ،

 .الصورة توضح هذا العنصر  هذه .  subscriptالخط سفلي صغير 

 

 . Formattingويمكن الوصول إلى التنسيقات عن طريق الشريط  

 
 

9. Justify 

يمكن عن طريق هذا العنصر عمل محاذاة لعناصر الصفحة  إما يميناً ، أو يساراً ، أو في 

 .األسطر   المنتصف ، أو عمل ضبط 

 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
32 

 
 

  Formattingيمكن عمل ذلك عن طريق شريط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة 

 . HTMLو    CSSيمكنك كتابة كل التنسيقات السابقة بنفسك  إذا كانت لديك معرفة بـ 
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 ةـــــي الصفحــع األدوات فــتوضّ 

 

إذا و  ،تظهر في الجانب العلوي األيسر للصفحة إلى الصفحة نالحظ أنه عند إدراج أي أداة 

 -طرف الصفحةأردنا سحب األدوات بعيداً عن  إذا وأدرجنا أخرى تظهر خلفها ملتصقة بها ، 

 .نستطيع تحريكها في الصفحة ال ال يسمح بذلك و   - في الصفحة أي مكان أخر الى

 ماذا نعمل لوضع األدوات في الصفحة في المكان الذي نريده ؟ 

   بإحدى طريقتين  يمكن وضع األدوات في المكان الذي تريده من الصفحة: 

، ثم نضع  في الصفحة   HTMLمن نوع جداول  بإدراجو ذلك :  Tablesباستخدام الجداول  (1

 ابتعدت األداة عن طرف الصفحة المكان الذي نريده ، و بذلكودة في في الخلية الموج األداة

 . يوضح ذلك (21)روض في الصورة رقم ع، و المثال الم و وضعت في المكان المطلوب

سحب  كقمت بذلك يمكن إذاو ،  CSSيمكن تحرير األدوات باستخدام :  CSSباستخدام   (2

معرفة  ال يتطلب ذلك منك ،  windowsكأنك في تطبيقات نماذج  و  في الصفحة األدوات

CSS  ن سوف نشرحها اآل فهناك نوافذ جاهزة لعمل المطلوب. 

 :الشكلين التاليين بأحد تحرير لألدوات هذا ال يمكن عمل 

a) تحرير عنصر واحد  : 

في أي مكان في  يمكن وضعه تحريره كي –الذي نريد تحريره  نحدد على العنصر - أ

 . Buttonليكن مثالً  زر  .   -الصفحة 

نختار  ليظهر مربع الحوار التالي Positionالعنصر  نقر علىن  Formatمن قائمة  - ب

 . Absoluteمنه 
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، يمكن  عنصر حراً ، الحظ الخطين األفقي و العمودي حول العنصر ال  ن أصبحاآل - ت

و المحدد  العنصر علىسحب العنصر عن طريق النقر على المربع األبيض الموجود أ

 .أي مكان في الصفحة  إلىنقراً مستمراً ثم السحب  في الصورة 

 

 

 

b)  تحرير كل األدوات التي سوف تدرج إلى الصفحة 

  .أي مكان في الصفحة  إلىنقل للقابله  ،تدرج حرًة أي أداة سوف تدرج  أي أن           

  … Options ثم   Toolsالقائمة  : ذلك  عن طريقعمل يمكن          
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 :مة في الصورة التالية و المرق   التالية لخطوات ، نقوم با options مربع الحوار، ليظهر لنا 

 .لتظهر كل العناصر التي في يسار النافذة  show all settingنؤشر على  .1

 .و تظهر محتوياته  ليفتح HTML Designerننقر على  البند  .2

، لتظهر محتويات هذا البند على يمين مربع   CSS Stylingي لننقر على البند الداخ .3

 .الحوار 

مربع الحوار ، ثم النقر على نؤشر على البند األخير من البنود الظاهرة في يمين  .4

 . OKالمفتاح 

 .  أي عنصر سوف  يدرج إلى الصفحة يمكن تحريكه مباشرة اآلنو 
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 Web Server Controlsعناصر تحكم ملقم ويب   

 هذه األدوات بلغة معالجة أحداث ذلك ألن شفرة  -السيرفر  –تعمل هذه األدوات ضمن الملقم  

VB  أوc#  هذا يعني أنه عند حدوث أي حدث الخ التي  ال يستطيع المتصفح ترجمتها ... أو ،

، فان الصفحة ترسل معالجة لهذا الحدث   -كود  – ألي من هذه األدوات ، و كان هنالك  شفرة

فيها التعديالت ، تسمى  بصفحة جديدةلمعالجة الحدث ثم العودة من الملقم   Serverملقم الإلى 

 round trip)  ملقمبين المتصفح و ال و المتصفح  بالجوالت الدوارة ملقمتنقالت الصفحة  بين ال

to server)  صندوق األدوات داخل ( الفئات )، تجد هذه العناصر في معظم األقسامToolbox  

 . Standardمها القسم أه

  الخاصية ب  وسوم التظهرASP.NET    شيفرةفيي  ) الصيفحة  -تصيميم  -بنياءشيفرة فيي 

XHTML  في الملف~.aspx   ) بإحدى البادئتين التاليتين. 

إليى الصيفحة مثيل   تحكيم أدواتتظهير فيي حيال إدراج (    (      :asp>البادئية   .1

Button ،Textbox  ،Label   ... الخ. 

ضمن تعمل على  -  Code-و تظهر في حال إدراج شفرة(     %>)    البادئة    .2

 .الخ ...  , #VB.NET , Cمثل شفرة  الواجهة صفحة في   Serverالملقم 

النوعين السابقين الصورة توضح  ،زر لشفرة بناء صفحة أًدرج فيها و هذه صورة توضيحية 

 .  ASP.NETلظهور وسوم 

 
  م وسالحظ فيASP.NET   وجود خاصية  الصورة السابقةالمؤشر الثاني  

 runat ="server"   أن  هذا العنصر يعمل ضمن السيرفر  و التي تعني. 

  عناصر تحكم  إلىلقد صممت عناصر تحكم ملقم ويب بحيث تكون اقرب ما يكون

Windows   كم ، ومع ذلك ال يوجد مقابل في عناصر تح و هذا ما يسهل علينا دراستها

 .  Windowsصر تحكم للعديد من عناويب 

  صندوق األدواتعناصر إلى الصفحة عن طريق يمكن إضافةToolbox    ، أو عن

 .  التابع لها XHTMLضمن كود    aspx.~في صفحة كتابة شفرة  إضافته  طريق
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  تعمل ضمن السيرفر عند النقر على أي أداة من أدوات ملقم ويب يتم فتح ملف الشفرة التي

 .#Cأو    Vb.Netشفرة  مثل 

الموجود في صندوق   Standardو مربع نص من القسم   Buttonسحب ب اآلنقم 

 .الشفرة النقر على الزر مرتين يفتح لك ملف بالصفحة  ، ثم قم  إلى  Toolboxاألدوات 

 ge Pa(  الفئة ) الصنــف

عامل مع الصفحة يمكن أردنا أن نت إذا، أي الويب صفحة   ASP.NETو يمثل هذا الصنف في  

طرق  ، هذا الصنف ، و لهذا الصنف مجموعة من الخصائص و األحداث و الطريق ذلك عن 

 :نذكر أهمها 

 .  Pageالخصائص األكثر شيوعاً في الصنف 

Visible  و تعيد ظهور الصفحة على المتصفح ، وتأخذ القيمة تضبطTrue  أوFalse  . 

Title  عنوان الصفحة تضبط و تعيد. 

ErrorPage  تضبط و تعيد عنوان صفحة الخطأ التي ينتقل إليها في حال وجود خطأ في الصفحة
 . الحالية لم يعالَج 

IsPostBack  تبي ن هل أرسلت  الصفحة إلى الملقم أم ال ،تعيدTrue في حال تم إرسالها إلى الملقم. 

IsValid  ًأم ال  تبين هل كان التحقق من الصفحة ناجحا. 

Application تعيد الغرضapplication امالً و الذي يحوي معلومات عن التطبيق ك . 

Server  تعيد الغرضserver   و الذي يحوي معلومات عن السيرفر الذي يحوي الموقع. 

Request  تعي د الغرضRequest   الملقم متصفح الزائر إلى التطبيق في الذي ينقل البيانات من

Server . 

Response  تعي د الغرضResponse   الذي ينقل البيانات من السيرفر إلى الصفحة . 

Session  تعي د الغرضsession (الموقع ) مشروع الذي يمثل جلسة العمل بالنسبة للزائر لل . 

Validators  تعيد مجموعة(collection ) من عناصر التحقق في الصفحة. 

 

 .  pageاألكثر شيوعاً في الصنف  األحداث

Init  يقع عند تهيئة النموذج. 

Load  يقع عند تحميل النموذج. 

Unload  يقع عندما يلغى تحميل النموذج. 

Error  يقع عند حدوث استثناء غير معالج في النموذج. 

Dispose  عندما يتم التخلص من النموذج. 

 

 .  pageاألكثر شيوعاً في الصنف  الطرق

Validate تتحقق من صحة المعلومات في الصفحة باستخدام عناصر التحقق . 
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   الـــمث

و مربع نص   Two Buttonsتحتوي على زرين   ASP.NETقم بتصميم صفحة من  نوع 

TextBox   في كل مرة يتم تحميل الصفحة  يظهر في مربع  النص هل تم تحميل الصفحة سابقا ،

هي صفحة الخطأ للصفحة   Defalut2.aspxأم ال ، و إذا نقر على الزر األول تصبح الصفحة 

 . األولى ، و إذا تم النقر على الزر الثاني تختفي الصفحة مع محتوياتها 

 ا العملوهذا هو كود الصفحة التي تعمل هذ

  VB.NET  
Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

                             System.EventArgs) Handles Me.Load 

        TextBox1.Text = Page.IsPostBack.ToString() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e 

                     As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Page.ErrorPage = "Default2.aspx" 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e 

                     As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Page.Visible = False 

    End Sub 

  End Class 

 

  C# 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        TextBox1.Text = Page.IsPostBack.ToString(); 

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Page.ErrorPage = "Default2.aspx" ; 

    } 

    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Page.Visible = false; 

        

    } 

} 

 

الصفحة في أول مرة لم تكون ، ذلك ألن  Falseالحظ مربع النص في أول مرة سوف يأخذ القيمة 

عند النقر الزر و ذهاب الصفحة إلى السيرفر فان السيرفر ، أما  في المرة الثانية  إلىقد ذهبت 

ة سابقة السيرفر  إلىألن الصفحة ذهبت ،   Trueمربع النص يأخذ القيمة  ة األولىهي في مر    ،المر 

 .IsPostBack  , ErrorPage  ,Visibleو الخصائص  page_loadاستخدمنا الحدث أننا الحظ 
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   مثال

،   TextBoxو مربع نص   Button تحتوي على زر   ASP.NETقم بتصميم صفحة من  نوع 

ر أن ه إذا ) عنوان الصفحة   TextBoxفي كل مرة يتم تحميل الصفحة  يظهر في مربع  النص  تذك 

، و إذا نقر على الزر (لم تكن قد وضعت عنوان للصفحة سوف يظهر مربع النص فارغاً 

Button    مربع النص يظهر علىTextBox   هل تم التحقق من الصفحة بنجاح أم ال . 

 

 صفحة التي تعمل هذا العمل وهذه هي شفرة ال

 

  VB.NET  
Public Class WebForm1 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
       
        TextBox1.Text = Page.Title 
    End Sub 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
EventArgs) Handles Button1.Click 
        
        TextBox1.Text = Page.IsValid.ToString() 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = Page.Title ; 
    } 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1 .Text = Page .IsValid .ToString (); 
    } 
} 
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Rendering 

، و ذكرنا أن  لها aspx.~في ملفات وسوم إلظهارها لها  ASP.NETذكرنا سابقاَ أن  أدوات  

التي تحوي شفرات  البادئة الثانية و ،  ASP.NETأدوات التي تظهر األولى هي البادئة بادئتين ،

ASP.NET  . 

التي   HTML ليست وسوم   ألنهاهمها المتصفح ، ال يف الوسوم ذات البادئات التي ذكرناها هذه  

 .يفهمها المتصفح 

  تظهر أدوات إذاً كيفASP.NET  على المتصفح بسالمة كما نتوقع ظهورها مع أن

 المتصفح ال يفهم هذه الوسوم ؟

  محرك  وأن الذي يقوم بتنفيذها هو –السيرفر  –نحن نعلم أن الصفحة تكون  في الملقم

ASP.NET  ـال بعد أن يرسلها لهفي الملقم (IIS    . )محرك  يقومASP.NET عند  في الملقم

  ASP.NETصفحةفي التي   HTMLـسوم الوفيها  HTMLبتكوين صفحة طلب الصفحة 

 في الملقم ASP.NETمحرك فإن    ASP.NET أدوات مو، أما وسمن غير تغيير كما هي 

شفرات  أما، و الجديدة  HTML صفحةالمقابلة لها في   HTMLينتج وسوم أدوات

ASP.NET جافا سكربت  شفرات ينتج  هفان(  %>)   ذو البادئة  الموجودة في الوسم

(JAVA SCRIPT) شفرات ، و بذلك فان كل الناتج هو وسوم و لها  ةبلاالمق-Code-  يفهمها

 .يعرض الصفحة بالشكل المطلوب س الذي ال مشكلة مع المتصفح  لذاالمتصفح و 

 . Renderingعملية التحويل هذه  تسمى 

  و ماذا عن إمكانيات أدوات ASP.NET أدوات   موجودة فيغير ال الكبيرةHTML  ،أين 

 ؟    HTMLأداة  تكون موجودة طالما الناتج هو

   إن صفحةHTML ال الناتجة من تحويل صفحة ASP.NET إلى صفحةHTML   ، 

 لعناصر التابعة ات مكانفيها اإلن خز  ت  ، hidden مخفية تحتوي على عناصر

ASP.NET عناصر في  توجد و التي الHTML المقابلة لها . 

 على المتصفح  -عنصر ملقم ويب  -فيها عناصر من نوع   ASP.NETقم بتنفيذ صفحة  

بعد ( ASP.NET)صفحة الـباختيار عرض المصدر لترى  قم - من المتصفح - ثم

 .المقابلة لها ( HTML)تحويلها صفحة الـ

  العناصر المخفية قد تكون اقل من العناصرASP.NET  المحولة ما يعني أن العنصر

  ASP.NETمن عناصر  قد يخزن إمكانات أكثر من عنصرالمخفية   عناصرالالواحد من 

  من أحداث و  اإلمكاناتقمت بعرض المصدر للصفحة بعد عرضها فسترى أن لو

  .HIDDENبنصوص مشفرة في مربعات النصوص المخفية غيرها مخزنة 

 مالحظة 

و  Application , Session , Server , Request ,Responseبعض الخصائص مثل 

Validate, IsValid, Validators,MapPath  سوف تشرح في دروس قادمة خاصة بمواضيعها .

. 
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 مثال توضيحي

  ويبفيها مربع نص و زر من نوع عناصر ملقم  ASP.NETليكن لديك صفحة  

 ASPX هذه هي الصفحة 

 
 

 ملقم ويب محتوياً على وسوم إظهار عناصر (   XHTMLكود)وهذا كود بناء الصفحة 

 
 

 

، ثم  من القوائم اختيار عرض ثم المصدر يتم ( ستعرضالم) و بعد تنفيذ الصفحة على المتصفح 

 التالية HTMLعرض  شفرة 
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 ملقم ويبو عناصر  HTMLلفرق بين عناصر ا

 

 (ASP.NETعناصر )عناصر ملقم ويب  HTMLعناصر  

 أبطئ أسرع السرعة

 تدعم عدد أكثر  من الخصائص تدعم عدد قليل من الخصائص الخصائص

 متصفحمن توافق الشفرة مع البد  التوافقية
المستخدم ، و كتابة شفرة تتناسب مع كل 

 متصفح

ل فرة أوتوماتيكياً بما يتناسب مع الش تتحو 
 .المتصفح 

تنفيذ مكان 
 الشفرة

 (سيرفر الويب)في ملقم الويب  مستخدمالمتصفح في جهاز الفي 

متصفح مثل ضمن ال العمل عشفرة لغات  شفرة النوع 
Java Script 

شفرة لغات تعمل ضمن السيرفر مثل 
vb.net  وc#  وc++.net 

 الملقميمكن الحفظ على في  في جهاز العميليمكن الحفظ على  حفظ الحالة

 بتصرف منقول

 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
43 

 

 شفرة إظهار أدوات ملقم ويب

 
 

  :األرقام هي   هذه شفرة إظهار األدوات ملقم ويب و تفاصيل

 ( . ASP.NET أدوات   )  ملقم ويبوهي البادئة لوسوم  إظهار أدوات   .1

 .نوع العنصر المراد إظهاره  .2

 .االسم البرمجي ألداة ملقم ويب  .3

 ( .في السيرفر )خاصية تبين أن هذا العنصر يعمل ضمن  الملقم  .4

 .النص الظاهر على األدوات  .5
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 الخصائص و الطرق المشتركة بين أدوات ملقم ويب

و من ثم أقوم   ملقم ال تحكم  بين أدوات المشتركةو الطرق  الخصائص بذكر أن أقومارتأيت 

 .أحداثها طرقها و ها وو شرح باقي خصائص حدا كل أداة على بشرح 

 .الخصائص المشتركة بين أدوات ملقم ويب 

AutoPostBack 
عند مباشرة الملقم  إلى الصفحة  (ترسل )تبرق  لهتضبط و تعيد 

 .تنتظر  أمحدوث أحد أحداث هذه األداة 

Id  البرمجي لألداة االسمتضبط وتعيد 

AccessKey 
أي أنها تحدد ما هو المفتاح . األداة   إلىتضبط و تعيد مفتاح الوصول 
 .سيتم تحديد هذه األداة  ALTالذي إذا ضغطته مع المفتاح  

BackColor   تضبط و تعيد لون خلفية األداة. 

BorderColor  تضبط وتعيد لون حدود األداة. 

BorderStyle 

 :،و تأخذ هذه األداة عدة قيم تضبط وتعيد نمط حدود األداة 
1. Dashed  : تظهر الحدود على شكل شرطات. 
2. Dotted :  تظهر الحدود على شكل نقاط. 
3. Double :  تظهر الحدود على شكل خط مزدوج. 

  الخ ...   

BorderWidth  تعيد  عرض حدود األداة تضبط و. 

Font 

حتوي هذه الخاصية على ، و تتضبط و تعيد معلومات الخط في األداة 
 :خط و هي كالتالي صائص التابعة لها و التي تضبط العدد من الخ

1. Bold : ًتجعل الخط عريضا . 
2. UnderLine :ر  تجعل النص  ( .تحته خط )مسط 
3. Italic :مائل  تجعل النص. 
4. OverLine : تجعل النص فوقه خط. 
5. Strikeout  :وسطه خط يت تجعله النص. 
6. Name  : تحدد الخط المستخدم في النص. 
7. Size  : تحدد حجم الخط المستخدم في النص. 

Forecolor  ألداة النص في اتضبط و تعيد لون. 

Height  تضبط و تعيد ارتفاع األداة. 

Width  تضبط و تعيد عرض األداة. 

Text  على األداة  و تعيد النص الظاهرتضبط. 

TabIndex  باستخدام المفتاح  االنتقالتضبط و تعيد ترتيب األداة في سلسلةTAB . 

ToolTip  تضبط و تعيد نص أداة التلميح 

Controls تعيد مجموعة من عناصر التحكم األبناء العنصر التحكم هذا. 

Parent  تعيد عنصر التحكم األب لهذا العنصر. 

Visible  تضبط و تعيد فيما إذا كان العنصر مرئياً أم ال. 

Enabled   ًالً )تضبط و تعيد فيما إذا كان العنصر ممكنا  .أم ال (مفع 

Style  تضبط و تعيد تنسيقات األداة باستخدامCSS . 

CssClass  تضبط و تعيد صنفCSS  الخاص باألداة . 
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  الخصائص عن طريق نافذة الخصائصهذه -وليس كل  –معظم  يمكن ضبط  Properties    

، يمكن تعديل الخصائص عرض خصائص هذه األداة ت  properties، قم بتحديد األداة لتجد نافذة 

 معظمها  في زمن التنفيذعلى ، كما  يمكن تعديل (Design Time) التي تظهر في زمن التصميم 

(Run Time )  ًأيضا. 

 قمنا بتحديد األداةنظر في الصورة التالية اButton   نافذة الخصائص فعرضت خصائصه في

يمكن التعامل معها  في زمن من الخصائص التي  ألنها، الحظ أن هنالك خصائص لم تذكر  

 .ذكرها من الخصائص التي لم أ هنالك العديد ، كما أن  فقط   التنفيذ

 

 
 

 المشتركة الخصائص معظم  على مؤشرا   الخصائص نافذة
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 الـــمث

 

  قم بتغيير Two Textboxsو مربعي نص  Buttonفيها زر ASP.NETليكن لديك صفحة 

و التلميح   "الزر األول " الظاهر على الزر هو و النص  the first page  إلى عنوان الصفحة

و اجعل مربع النص  "مربع إدخال االسم "هو  األول  الذي يظهر عند المرور على مربع النص

 .الثاني ال يظهر  

 

  اإلجابة

 

،  the first pageعلى القيمة  Titleنحدد على الصفحة ثم من نافذة الخصائص نضبط الخاصية  

في نافذة الخصائص على القيمة الزر األول ، نحدد   Textثم  نحدد على الزر و نضبط الخاصية 

مربع إدخال االسم ، نحدد على مربع على القيمة  Tooltipالنص األول و نضبط الخاصية  مربع

 . Falseعلى القيمة  Visibleالنص الثاني و نضبط الخاصية 

 

  الــــمث

 

و مربع تسمية   TextBox1و مربع نص  Button1 زرفيها   ASP.NETصفحة  ليكن لديك

Label1  يعبأ النص في  مربع النص عند تحميل الصفحةTextBox1  تم تحميل الصفحة "بالقيمة

يتغير لون   Button1نقر على الزر  إذاو،  "المثال األول"، و يصبح عنوان الصفحة هو  "بنجاح

و عرض  Label1 ويصبح نص هذا مربع تسميةاللون األحمر  إلى Label1خلفية مربع التسمية 

 .و لون إطار مربع النص إلى اللون األزرق بكسل  خمسة إطاره

 

 اإلجابة

 

حيث ال  -كود –ما يعني أنه يجب كتابة شفرة  طلبات في أحداث معينةالالحظ عزيزي القارئ أن 

 نافذة الخصائص ، و هذه هي الشفرة للبرنامج السابقيمكن عمل ذلك عن طريق 

 

 

 

 

 مالحظة 

 .المتصفحات  ميعجالحظ أنه ال يتم دعم جميع خصائص الخطوط من قبل 
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  VB.NET 
Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Page.Title = " المثال األول" 

        TextBox1.Text = " تم تحميل الصفحة بنجاح 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e       

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.BackColor = Drawing.Color.Red 

        Label1.Text = "هذا مربع تسمية " 

        Label1.BorderWidth = 5 

        TextBox1.BorderColor = Drawing.Color.Blue 

    End Sub 

End Class 

 

  C# 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Page.Title =   األولالمثال " " ; 
        TextBox1.Text = " تم تحميل الصفحة بنجاح " ; 
    } 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
       Label1.BackColor = System .Drawing.Color.Red ; 
       Label1.Text = " هذا مربع تسمية " ; 
       Label1.BorderWidth = 5 ; 
       TextBox1.BorderColor = System.Drawing.Color.Blue ; 
    } 
} 

 

 و هذه صورة الصفحة بعد التنفيذ
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تذكر ) سوف نسرد األدوات ذاكرين الخصائص و الطرق و األحداث المهمة اآلنو 

 .  )أن الخصائص المشتركة بين لن تذكر ألنها قد ذكرت سابقا  

 

 Buttonاألداة  

  

 ASP.NETصفحة على هي األداة التي  تظهر  زر 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Buttonهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة  Buttonو هذه صورة األداة 

 
 

 

 أهم خصائصها 

 :، إضافة الى الخاصية التالية  األدواتهي الخصائص المشتركة بين 

PostBackUrl  تضبط و تعيد عنوانURL ( عنوان الصفحة)  المراد االنتقال إليه عند النقر على

 .   Buttonالزر 

 

 .أهم طرقها هي الطرق المشتركة بين األدوات 

 أحداثهاأهم 

Click  زر اليقع عند النقر على Button. 
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  الــــمث

  Button1عند النقر على الزر  ، Two Buttons ينفيها  زر ASP.NETليكن لديك صفحة 

، و ارتفاعه 50يساوي  هعرض، و  بلون أزرق  Button2الخط على الزر الثاني  يصبح  

 . "هذا هو الزر الثاني"هو   Button2،و التلميح الذي يظهر عند المرور على الزر  40يساوي 

 اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Button2.ForeColor = Drawing.Color.Blue 
        Button2.Width = 50 
        Button2.Height = 40 
        Button2.ToolTip = "هذا هو الزر الثاني " 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
public partial class Default4 : System.Web.UI.Page 
{ 
   protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Button2.ForeColor = System.Drawing  .Color.Blue; 
        Button2.Width = 50; 
        Button2.Height = 40; 
        Button2.ToolTip = "الثاني الزر هو هذا"; 
    } 
} 

 

 

  default.aspxفي صفحة Button  إظهار األداةو هذا هو وسم 

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Click me"  
  Width="120px" /> 

 .للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

<input type="submit" name="Button1" value="Click me" id="Button1" > 

 . كما كنت تتوقع    Buttonو ليس األداة   Submitألداة ا ان هتالحظ أألم 
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 TextBoxاألداة 

 

 ASP.NETفي صفحة األداة التي تظهر مربع النص 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  TextBoxهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة  TextBoxو هذه صورة األداة 

 
 

 أحداثها  أهم

Textchanged  تغيير النص الموجود في مربع النص يقع عندTextBox. 

 

 TextBoxص األداة أهم خصائ

Maxlength األداة  إلىالممكن إدخاله من األحرف العدد األقصى  تضبط و تعيد. 

ReadOnly  القيمتين  إحدى، و تأخذ فقط أم ال   هل العنصر قابل للقراءةتضبط و تعيدTrue  أوFalse.  

Rows  األداةاألسطر الظاهرة من  دعدو تعيد تضبط. 

Columns األداة فيسطر د األحرف الظاهرة في كل تضبط عد. 

Wrap  القيمتين  إحدىو تأخذ  نهاية األداة  إلىتجعل النص يلتف تلقائياً عند الوصولTrue  أو

False . 

Text  تضبط و تعيد النص الظاهر على األداة 
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TextMode قيم  ثالث  إحدى تأخذ:  
1. SingleLine  :   سطر واحد مهما كان عدد األحرف ،  ر الكتابة في ظه  تجعل األداة  ت

 األداة هي للصفحة  Renderاألداة المقابلة لمربع النص بعد عمل  و
  input (text) .  

2. Password  :، و األداة المقابلة لمربع  تجعل األداة  تعمل كمربع كتابة كلمات السر

  . input(password)  هي  األداةللصفحة  Renderالنص بعد عمل 
3. MultiLine  : و األداة المقابلة لمربع  عدة أسطر،الكتابة في ب تجعل األداة  تسمح

 . TextAreaاألداة   هيللصفحة  Renderالنص بعد عمل 

 

  الــــمث

 

النقر على الزر عند   TextBoxو مربع نص  Button فيها  زر ASP.NETليكن لديك صفحة 

Button1   و ظاهرة عليه  عشرة أسطرمتعدد األسطر ، و عدد األسطر ال مربع النص  يصبح ، 

ة  نصوص   .  يسند إلى مربع النص عد 

 

 اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As                            
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        TextBox1.TextMode = TextBoxMode.MultiLine 
        TextBox1.Rows = 10 
        TextBox1.Text =  "You can use the Panel control as a container " 
        TextBox1.Text &= " for other controls. This is particularly" 
        TextBox1.Text &= "useful when you are creating content" 
        TextBox1.Text &= "programmatically and you need a way" 
        TextBox1.Text &= "to insert the content into the page." 
        TextBox1.Text &= " The following sections describe additional " 
        TextBox1.Text &= " ways that you can use the Panel control." 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
       protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      TextBox1.TextMode = TextBoxMode.MultiLine ; 
   TextBox1.Rows = 10; 
   TextBox1.Text ="You can use the Panel control as a container for"; 
   TextBox1.Text += " other controls. This is particularly"; 
   TextBox1.Text += " useful when you are creating content "; 
   TextBox1.Text += " programmatically  and you need a way"; 
   TextBox1.Text += "to insert the content into the page. The following"; 
   TextBox1.Text += "sections describe additional ways"; 
   TextBox1.Text += " that you can use the Panel control."; 
    }  
} 

  

 الصفحة قبل النقر وهذه الصورة توضح شكل 

 

 
 
  

 النقر وهذه الصورة توضح شكل الصفحة بعد 

 

 

 

 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
53 

 

  الــــمث

 

عند النقر ،  Two TextBoxesنص  يو مربع Buttonفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

من نوع شرطات ،و   TextBox1األول  مربع النصنوع حدود يصبح    Buttonعلى الزر 

عريض  و مائل و مسطر  و  TextBox1و الخط في مربع النص  ،  15عرض حد مربع النص 

تجعل الصفحة ، كما  20هو  TextBox1و حجم الخط في مربع النص   andalusمن نوع 

، و  إذا حصل تغيير في  TextBox1ر النص في مربع النص عند تغيي   serverترسل إلى الملقم 

تعديل  لقد تم  "يصبح النص في مربع النص الثاني هو   TextBox1 النص األولنص مربع 

 ." مربع النص األول  بيانات 

 

 اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.Dotted 
        TextBox1.BorderWidth = 15 
        TextBox1.Font.Bold = True 
        TextBox1.Font.Italic = True 
        TextBox1.Font.Underline = True 
        TextBox1.Font.Name = "andalus " 
        TextBox1.Font.Size = 20 
        TextBox1.AutoPostBack = True 
    End Sub 
 
    Protected Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 
        TextBox2.Text = "  " األوللقد تم تعديل بيانات مربع النص 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default4 : System.Web.UI.Page 
{ 
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   protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.Dotted ; 
        TextBox1.BorderWidth = 15; 
        TextBox1.Font.Bold = true; 
        TextBox1.Font.Italic = true; 
        TextBox1.Font.Underline = true; 
        TextBox1.Font.Name = "andalus "; 
        TextBox1.Font.Size = 20; 
        TextBox1.AutoPostBack = true; 
     } 
   protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
   { 
       TextBox2.Text = "  لقد تم تعديل بيانات مربع النص األول "; 
   } 
} 

 

  الــــمث

 

 ،  Three TextBoxesنص  مربعاتثالثة و  Buttonفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

يظهر نصوصه في سطر   TextBox1مربع النص األول يصبح   Buttonعند النقر على الزر 

من نوع مربع إدخال كلمات السر ، و أقصى حد   TextBox2و يصبح مربع النص الثاني واحد ، 

، و يصبح مربع النص الثالث  6هو   TextBox2مربع النص الثاني من النصوص يقبلها 

TextBox3   ة أسطر من  كما  النصوص ، كما يقوم بعمل التفاف تلقائي للنصوص فيه ،يقبل عد 

 .يصبح بعدها مربع نص للقراءة فقط 

 

 اإلجابة

 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        
        TextBox1.TextMode = TextBoxMode.SingleLine 
        TextBox2.TextMode = TextBoxMode.Password 
        TextBox2.MaxLength = 6 
        TextBox3.TextMode = TextBoxMode.MultiLine 
        TextBox3.Wrap = True 
        TextBox3.ReadOnly = True  
 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.TextMode = TextBoxMode.SingleLine; 
        TextBox2.TextMode = TextBoxMode.Password; 
        TextBox2.MaxLength = 6; 
        TextBox3.TextMode = TextBoxMode.MultiLine; 
        TextBox3.Wrap = true ; 
         TextBox3.ReadOnly = true ; 
    } 
} 

 

 .وهذه صورة المثال بعد التنفيذ و النقر على الزر  
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 Label  داةاأل

 

 –الزائر  –ال يفترض أن يقوم العميل   ASP.NETتستخدم هذه األداة لعرض نص في صفحة 

  Textيمكن عمل ذلك عن طريق الخاصية لتغيير النص المعروض على هذه األداة  بتغييره ،

ارة إلى الملق م إلىهذا النص يحتاج ضع في الحسبان أن  تغيير )   أحرز لماذا ؟( . جولة دو 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Labelهذه صورة األداة 

 
 

 

  القيمة المعطاة إلى الخاصية إذا احتوتText  األداة فيLabel  على وسومHTML   انه يتم تنفيذ

 إذا، فمثالً  عليها HTMLوسوم في هذه الخاصية و تظهر النصوص بعد تأثير الموجودة الوسوم 

 كان لدينا الشفرة التالية 

 

  VB.NET 
 
 Label1.Text= "<b><i> Hello </i></b>" 

 

  C# 
 
 Label1.Text= "<b><i> Hello </i></b>"; 

 

 .و مائل سوف تظهر في الصفحة بخط عريض  Helloفإن الكلمة 

 .السابقة  (Code) بعد تنفيذ الشفرة  ASP.NETو هذه الصورة توضح صفحة 
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 في الصفحة عن طريق األداة إظهارهريد تكان لديك نص  إذا Label  و كان لديك وسومHTML 

هذه  إلىو تحتوي هذه الوسوم على خصائص ، فتذكر أن تجعل القيم المسندة تؤثر على هذا النص 

كي ال يحدث لبس على المترجم في معرفة نهاية (  ') الخصائص بين عالمات تنصيص مفردة 

 .وضعت بين تنصيص مفرد  redحيث أن  القيمة و المثال التالي يوضح ما أقوله . النص 

 

  VB.NET 
Label1.Text = "<font color='red'> Hello </font>" 

 

  C# 
Label1.Text = "<font color='red'> Hello </font>" ; 

 

 .أهم خصائصها هي الخصائص المشتركة بين األدوات 

 

 .أهم طرقها هي الطرق المشتركة بين األدوات 

 

  default.aspxفي صفحة  Labelهذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="This is a Label"> 
     </asp:Label> 

 

 

 .للصفحة   Renderهذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

<span id="Label1"> <font color='red'> Hello </font> </span> 

 . <span>ه الوسم تالحظ ان   ألم
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 raleLitاألداة  

 

ما يميز هذه األداة  عن  ، في أنها تعرض نص في الصفحة    Labelتتشابه هذه األداة مع األداة 

يمكن جعل فانه  HTMLفيه وسوم نص    Textالخاصية  أعطيتأن هذه األداة إذا  Labelاألداة 

فإن وسوم  Labelالوسوم هذه ال تنفذ و إظهارها و يمكن أيضا جعلها تنفذ ، أما في األداة  

HTML  في الخاصيةText   و يظهر تأثيرها على النتائج  تنفذ. 

 على القليل من الخصائص و ال تحتوي على خصائص التنسيقات  األداةه تحتوي هذ. 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Literalهذه صورة األداة 

 

 
 

 

 .    ASP.NETصفحة على  HTMLو هي تعرض وسوم  Literalو هذه صورة األداة 

 

 
 

 

 Literalأهم الخصائص في األداة 

 هي الخصائص المشتركة إضافة إلى الخاصية 

mode  و  تأخذ أحد ثالث قيم: 
1. Transform  : و هذا يعني أن الوسومHTML   في الخاصيةText 

 .وتعرض النتائج بعد تنفيذها    تنفذ
2. Encode  : ال تنفذ و تظهر الوسوم كما كتبت مع النص. 
3. PassThrough : إذا كان البيئة التي ضمنها  تفهم وسومHTML   فإنها

 .تنفذ، و إذا كانت البيئة ال تنفذ فإنها تظهر كما هي 
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ح   RadioButton هناك مثال في شرح األداة و    األداةفي   modeللخاصية   تغيير القيم يوض 

 Literal  .  

  default.aspxفي صفحة  Literalو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text="How to program"> 
            </asp:Literal> 

 

 

 .للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

  How to program 

 . مباشرة من غير تأثير أي أداة HTMLنص في ملف ألم تالحظ ان ه 
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 CheckBoxاألداة  

 

عند نقرها ، و يمكنها أن تعرض نصاً  بإشارةهي تلك األداة المربعة الشكل التي يشار ضمنها  

 .أيضاً 

ا كان هنالك أكثر من إذ ةواحد أداةبتحديد أكثر من  CheckBoxesتسمح لك مربعات االختيار 

 .التي سنتكلم عنها الحقاً  RadioButtonمنها على عكس األداة  أداة

 Windowsكتلك التي في نماذج   ASP.NETفي صفحات  CheckBoxesتبدو مربعات االختيار 

حالة كما ل، إذ ال يمكن لخانات االختيار أن تكون ثالثية ابالطبع  االختالفات، إالً أنه توجد بعض 

 . Show , Hide, selectو ال تملك الخواص    windowsفي نماذج 

  الحظ أن الخاصيةAutoPostBack  لهذه األداة تساويFalse   ًافتراضيا. 

 . Toolboxفي صندوق األدوات   CheckBoxهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة   CheckBoxو هذه صورة األداة 

 
 

 CheckBoxأهم الخصائص في األداة 

 هي الخصائص المشتركة إضافة إلى الخاصية 

Checked  د  .أم ال  CheckBoxتضبط و تعيد قيمة تحدد هل مربع االختيار محد 

Text  االختيار تضبط و تعيد  النص الظاهر بجوار خانة CheckBox. 
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TextAlign  بخانة االختيار  محاذاة النص الخاص تضبط وتعيدCheckBox  ، 

 . Left , Right:قيمتين  إحدىو تأخذ 

 

 CheckBoxفي األداة  األحداثأهم 

CheckedChanged  يقع عند تغيير الخاصيةChecked . 

 

  الــــمث

 

و سبعة مربعات   TextBoxو مربع نص  Buttonفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

باختيار أيام األسبوع التي  تمثل أيام األسبوع ،  يقوم المستخدم   Seven CheckBoxesاختيار 

أيام  بأسماء TextBoxمربع النص  بأعَ ي    Buttonيحب الدراسة فيها و عند النقر على الزر 

 . ASP.NET لصفحة ( الزائر)ارها العميل تي اختاألسبوع ال

 

 اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default7 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
       
        TextBox1.Text = "" 
        If CheckBox1.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox1.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox2.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox2.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox3.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox3.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox4.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox4.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox5.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox5.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox6.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox6.Text & " , " 
        End If 
        If CheckBox7.Checked Then 
            TextBox1.Text &= CheckBox7.Text & " , " 
        End If 
    End Sub 
End Class  
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default8 : System.Web.UI.Page 
{ 
   protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
         TextBox1.Text = ""; 
        if (CheckBox1.Checked)  
            TextBox1.Text += CheckBox1.Text + " , "; 
     
        if (CheckBox2.Checked)  
            TextBox1.Text += CheckBox2.Text + " , "; 
      
        if (CheckBox3.Checked ) 
            TextBox1.Text += CheckBox3.Text + " , "; 
       
        if (CheckBox4.Checked ) 
            TextBox1.Text += CheckBox4.Text + " , " ; 
        
        if (CheckBox5.Checked ) 
            TextBox1.Text += CheckBox5.Text + " , "; 
     
        if (CheckBox6.Checked ) 
            TextBox1.Text += CheckBox6.Text + " , "; 
      
        if (CheckBox7.Checked ) 
            TextBox1.Text += CheckBox7.Text + " , "; 
    } 
} 

 

  الــــمث

 

النص المجاور له   فيها  مربع اختيار ، عند التأشير عليه يتغي ر اتجاه  ASP.NETليكن لديك صفحة 

 .الغي التأشير منه يتغي ر التأشير فيه اليسار  إذااليمين ، و  إلى

 

 اإلجابة

 

، ثم نكتب الشفرة  Trueفي مربع اإلختيار القيمة  AutoPostBackالخاصية  إعطاءأوالً نقوم ب

 :  التالية 
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  VB.NET 
Partial Class Default7 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged 
        
        If CheckBox1.Checked Then 
            CheckBox1.TextAlign = TextAlign.Right 
        Else 
            CheckBox1.TextAlign = TextAlign.Left 
        End If 
    End Sub 
End Class  

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default9 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void CheckBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (CheckBox1.Checked) 
            CheckBox1.TextAlign = TextAlign.Right; 
        else 
            CheckBox1.TextAlign = TextAlign.Left; 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة  CheckBoxو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" Text="CheckBox1" /> 

 

 

 .للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

<input id="CheckBox1" type="checkbox" name="CheckBox1" /><label 

for="CheckBox1">CheckBox1</label> 
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 RadioButtonاألداة  

 

للداللة على  هي تلك األدوات الدائرية التي يرسم في وسطها نقطة RadioButtonsاألدوات 

 .تحديدها 

مجموعات  RadioButtons، تشكل أزرار الراديو  CheckBox  االختياربعكس مربعات  

 ( .الذي بداخله نقطة في المركز ) واحد فقط   RadioButtonتسمح كالَ منها باختيار زر راديو

  إعطاء الخاصية أزرار الراديو تعمل كمجموعة  يجب  لجعل مجموعة منGroupName  عند

 .نفس القيمة  المجموعة عناصر كل 

 هل يجدي وضع عناصر أزرار الراديو RadioButtons  في حاويةPanel  لجعلها تعمل

 . Windowsكمجموعة واحدة كما في نماذج 

  يجدي وضع عناصر أزرار الراديو ال . الRadioButtons  في حاويةPanel جعلها تعمل ل

 .كمجموعة واحدة 

  مجموعة من أزرار الراديو لالحظ أن ه في حال جعلناRadioButtons  نفس اسم المجموعة

في ) وضعها في أي مكان في الصفحة  ال يضيرفإنه ( GroupNameنفس القيمة في الخاصية )

 ( . GroupNameالخاصية )، المهم إعطاءها نفس اسم المجموعة ( متفرقة أماكن

  تختلف أزرار الراديو في نماذجWeb  عن أزرار الراديو في نماذجWindows    نفس

  . CheckBoxesفي مربعات االختيار  التي كانت االختالفات

  الحظ أن الخاصيةAutoPostBack  لهذه األداة تساويFalse   ًافتراضيا  

 . (شئت  يمكنك تغييرها متى)   

 . Toolboxفي صندوق األدوات  RadioButtonهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة  RadioButtonو هذه صورة األداة 
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 RadioButtonأهم الخصائص في األداة 

 هي الخصائص المشتركة إضافة إلى الخاصية 

GroupName  كمجموعة تجعل العناصر التي تعطي هذه الخاصية نفس القيمة تعمل. 

Checked تعيد قيمة تحدد هل زر الراديو  تضبط وRadioButton  د أم ال  .محد 

Text  و تعيد  النص الظاهر بجوار زر راديو تضبطRadioButton . 

TextAlign بزر الراديو  تضبط وتعيد  محاذاة النص الخاصRadioButton  . 

 

 RadioButtonفي األداة  األحداثأهم 

CheckedChanged  يقع عند تغيير الخاصيةChecked . 

 

 الــــمث  
،و األداة  Three RadioButtonsثالثة أزرار راديو فيها   ASP.NETليكن لديك صفحة 

Literal األول يصبح نوع العرض في األداة زر الراديو  ، عند اختيارLiteral   هوencode 

 PassThroughهو   Literalيصبح نوع العرض في األداة  ثانيعند اختيار زر الراديو ال ، و

 .Transformهو   Literalعند اختيار زر الراديو الثالث يصبح نوع العرض في األداة  ،

 

 اإلجابة

ل الخاصية   RadioButtonsتذكر بعد إدراج   Trueلهم إلى  AutoPostBackالثالثة أن تعد 

ثم أكتب الشفرة التالية و الحظ أن   GroupNameتعطي نفس القيمة إلى الخاصية و أن 

ح في نهاية رأس  RadioButtonsالشفرة التالية لمعالجة أحداث  الثالثة معا ً كما هو موض 

 تعريف الدالة

  VB.NET 
Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged, 
RadioButton2.CheckedChanged, RadioButton3.CheckedChanged 
        
        If RadioButton1.Checked = True Then 
            Literal1.Mode = LiteralMode.Encode 
        ElseIf RadioButton2.Checked = True Then 
            Literal1.Mode = LiteralMode.PassThrough 
        ElseIf RadioButton3.Checked = True Then 
            Literal1.Mode = LiteralMode.Transform 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default6 : System.Web.UI.Page 
{ 
   protected void RadioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (RadioButton1.Checked == true) 
            Literal1.Mode = LiteralMode.Encode; 
        else 
            if (RadioButton2.Checked == true) 
                Literal1.Mode = LiteralMode.PassThrough; 
            else 
                if (RadioButton3.Checked == true) 
                    Literal1.Mode = LiteralMode.Transform; 
    } 
} 
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 HyperLinkاألداة  

 

ضمن  صفحة ويب  إلىاالرتباط قد يكون ، هذا إلنشاء ارتباط تشعيبي خدم هذه األداة تست

ضمن الشبكة )صفحة ويب خارج المشروع  ارتباط إلىالمشروع الذي تنشئه ، أو قد يكون 

مثل )ية بوتملف في الشبكة العنك إلى، أو قد يكون ارتباط  ( (شبكة االنترنت) العنكبوتية العالمية

ارتباط  إلى مكان معين  أو ،( و الصور  ارتباطات تحميل الملفات و فتح مقاطع الصوت و الفيديو

 . أخرىويب ، أو ارتباط إلى مكان معين في صفحة  الصفحةنفس في 

 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  HyperLinkو هذه صورة األداة 

 

، باستخدام العنوان كامالَ مطلقة الطريقة الب إليهاقل نتَ لصفحة التي سي  ل URLتحديد عنوان يمكن 

 .( نترنتضمن شبكة اال)ملف خارج المشروع  أوصفحة  إلىويستخدم عادًة عندما يكون االرتباط 

 ااالرتباط فيه و default.aspxفي ملف    HyperLinkاألداة  إظهار  -code –و هذه شفرة 

نه ارتباط ستالحظ أو   NavigateUrl  قيمة المسندة إلى الخاصية   ، أقرأ يكون بطريقة مطلقة

 . في شبكة االنترنتلموقع ظاهر كامالً  و 

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="www.ASP.NET" 
ImageUrl="~/asprss00.gif"> موقع إلى رابط ASP.NET</asp:HyperLink> 

 

من الصفحة  اعتباراً أي  –بطريقة نسبية  لصفحة التي سينتقل إليها ل URLيمكن تحديد عنوان كما  

 .صفحة ويب أو ملف  ضمن نفس المشروع  إلىو ذلك عندما يكون االرتباط  -الحالية 

 او االرتباط فيه default.aspxفي ملف    HyperLinkإظهار األداة    -code –و هذه شفرة 

ستالحظ أنه لم يذكر اسم  NavigateUrlقيمة المسندة إلى الخاصية   ، أقرأ يكون بطريقة نسبية

 .بالنسبة للصفحة الحالية  إليهالصفحة التي سينتقل ل URLعنوان  إنماالموقع كامالً و 

 

<asp:HyperLink ID="HyperLink3" runat="server" NavigateUrl="~/About.aspx">To 
about</asp:HyperLink> 
 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
68 

 

يظهر في شكل  األول، الحظ أن ارتباط  صفحةفي  HyperLink لثالث أدوات و هذه صورة 

 .صورة 

 
 

 HyperLink أهم الخصائص في األداة 

 

  خصائص المشتركة إضافة إلى الخواص التالية هي ال

Text   النص الذي يظهر كارتباط تشعيبي ضبط و تعيد ت. 

NavigateUrl  تضبط و تعيد عنوانURL   المراد االنتقال إليه عند النقر على الرابط . 

ImageUrl  تضبط و تعيد عنوانURL   الرابط استخدامها في المراد للصورة. 

 

  قيماً للخاصيتين  إعطاءفي حالText  وImageUrl  ال كارتباط سوف تظهر الصورة فانه

 .النص كارتباط ورة  سوف يظهر يظهر النص ، و في حال عدم وجود ص

  خصائص العن طريق التشعيبية  االرتباطاتيمكن تخصيص ألوانlink , alink , vlink 

 .DOCUMENTالتابعة الكائن 

  إذا أردت إسناد قيمة إلى الخاصية NavigateUrl   أو الخاصيةImageUrl  تستخدم أن يمكن

 أو الصورة المراد  ظهورها  مربع الحوار الذي يظهر الختيار الصفحة المراد االنتقال إليها

كما يجب  ، المشروع  إلىالملف أو الصورة أن تكون قد أضفت  لكن تذكر قبل ذلك،  كارتباط 

التالية توضح ، و الصورة تسند القيم إلى الخصائص بالطريقة  النسبيةهذه الطريقة تذكر أن  

 .مربع الحوار الذي يظهر الختيار صفحة 

 مالحظة 

نسبي  أو مطلق غير مفهومين بالنسبة إليك ،فأنت بحاجة  URLإذا المصطلحان عنوان 

 . HTMLإللقاء بنظرة على  كتاب  في 
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  يمكن تغيير خصائص األداةHyperLink طريق الشفرة  عن. 

 الــــمث  

  

عند   ، HyperLinkأداة ارتباط تشعيبي و  Buttonفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

 الصفحة إلىيربط  HyperLinkتشعيبي الرتباط االيصبح    Buttonالنقر على الزر 

"www.google.com"   و النص الظاهر على األداة هو"To google "  و الصورة ،

 . "asprss.gif"الظاهرة في االرتباط هي الصورة المجاورة 

 

 اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        HyperLink1.NavigateUrl = "www.google.com" 
        HyperLink1.Text = "To google" 
        HyperLink1.ImageUrl = "asprss.gif" 
    End Sub 
 
End Class 
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  C# 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        HyperLink1.NavigateUrl = "www.google.com"; 
        HyperLink1.Text = "To google"; 
        HyperLink1.ImageUrl = "asprss.gif"; 
    } 
} 

 للصفحة  Renderبعد عمل   HyperLinkالمقابلة لألداة   HTMLو هذه هي وسوم 

<a  id="HyperLink1"  href="www.google.com"> 

        <img  src="asprss.gif"  alt="To google" />        </a> 
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 ButtonLinkاألداة  

 

 HyperLinksال يملك المبرمج إال قسطاً بسيطاً من التحكم فيما يحدث  في االرتباطات التشعيبية 

 .ى ذلك المتصفح هو من يتول  ، ذلك ألن ( المستثمر  -الزائر)عند نقرها من قبل العميل 

، و تحتوى هذه األداة على   LinkButtonنوعاً أخر من أدوات التحكم  تسمى   ASP.NETتدعم  

 . HyperLinkاألداة إمكانيات أكثر من 

 LinkButton    التشعيبي  االرتباطلها نفس مظهرHyperLink   و نفس عمل األداة Button   ،

األداة أخرى ، ما يعني أنه عند النقر على  إلىمن صفحة  لالنتقالمها اكما يمكن استخد

LinkButton    ضمن السيرفر في الحدث التي تنفذ الشفرات  يمكن تنفيذ بعضClick   بشفرة

VB  أوC# و ليس فقط االنتقال من صفحة إلى أخرى ،. 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  LinkButtonهذه صورة األداة  

 

 

 .  ASP.NETفي صفحة  LinkButtonكما أن هذه صورة األداة 

 
 

 . HyperLinkاألداة مظهر  يشبهألم تالحظ أن مظهر هذه األداة 

 LinkButton أهم الخصائص في األداة 

 :التالية  لخصائص المشتركة إضافة إلى الخصائص هي ا

Text    في األداة تضبط و تعيد النص الذي يظهرLinkButton  . 

PostBackUrl  تضبط و تعيد عنوانURL   االرتباطزر المراد االنتقال إليه عند النقر على  

LinkButton   . 

 

 األحداث  أهم

Click  يقع عند النقر على زر االرتباط LinkButton. 
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  مثــــال

النقر عند   TextBoxو مربع نص  LinkButtonفيها  زر ارتباط   ASP.NETليكن لديك صفحة 

 . !Hello Worldالعبارة التالية  النص  يظهر على مربع    LinkButtonاالرتباط زر على 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click 
        TextBox1.Text = "Hello World!" 
    End Sub 
 
End Class 

 

  C# 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
        protected void LinkButton1_Click (object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = "Hello World!"; 
    } 
} 

 

  مثــــال

،   HyperLinkو ارتباط تشعيبي  LinkButtonفيها  زر ارتباط   ASP.NETليكن لديك صفحة 

إلى اللون  HyperLink يتغي ر لون االرتباط التشعيبي   LinkButtonعند النقر على زر االرتباط 

، و يتغي ر لون زر االرتباط   andalusالخط  هو  HyperLinkو خط االرتباط التشعيبي   البن ي ،

LinkButton   االرتباط ، و يجعلنا إذا نقرنا على زر  إلى اللون األخضر LinkButton  ة مر 

 "about.aspx"أخرى  ننتقل إلى الصفحة 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
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    Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click 
        HyperLink1.ForeColor = Drawing.Color.Brown 
        HyperLink1.Font.Name = "andalus" 
        LinkButton1.ForeColor = Drawing.Color.Green 
        LinkButton1.PostBackUrl = "about.aspx" 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        HyperLink1.ForeColor = System.Drawing .Color.Brown; 
        HyperLink1.Font.Name = "andalus"; 
        LinkButton1.ForeColor =System.Drawing.Color.Green; 
        LinkButton1.PostBackUrl = "about.aspx"; 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة  LinkButtonو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 
PostBackUrl="~/Default3.aspx"> LinkButton </asp:LinkButton> 

 

 للصفحة   Renderبعد عمل  لصفحة لألداة في او هذا هو الوسم المقابل 

 

<a   id="LinkButton1"  

       href="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new  

    WebForm_PostBackOptions(&quot;LinkButton1&quot;, &quot;&quot;, 

false, &quot;&quot;, &quot;Default3.aspx&quot;, false, 

true))">LinkButton</a> 
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 HyperLinkو األداة  LinkButton  و هذه مقارنة بسيطة بين األداة

 

 LinkButtonاألداة   HyperLinkاألداة 

الملقم  إلى التوجه دون مباشرة الصفحات بين بالتنقل تقوم

Server يعمل ضمن أي أمر تنفيذ ب تقوم أن تستطيع فال

 . الرابط على الضغط عند الملقم

البرمجية التي تعمل ضمن  فيذ جمل الشفرةنبت تقوم

 في ، كما يمكن استخدامها Buttonمثل  السيرفر

 .المطلوبة الصفحة إلى التوجه

 خارج" الخارجية بالوصالت الربط في غالبا تستخدم
 .  "الموقع

 . الموقع ضمن الداخلية الروابط في غالبا تستخدم

 في الرابط فتح اختيار و األيمن فأرةال بزر الضغط يمكنك
 . مستقل" Tab" بويبت أو صفحة

 .و هذه صورة لألداة في صفحة توضح ذلك 
 

  

 تجد لن للفأرة األيمن بالزر الرابط على ضغط إذا
 بويبت في أو مستقلة صفحة في الرابط فتح إمكانية
أو  المقاالت عناوين في أبدا تستخدمها ال ولذلك، مستقل
 . خارج الموقع أخرىصفحات  إلى اإلشارةفي 

 .و هذه صورة لألداة في صفحة توضح ذلك 

 

 إضافة الصور  و ، مع بعض التعديالتمن مقالة  منقول
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 Imageاألداة  

 .   ASP.NET  لعرض صور في صفحة ويب من نوع  Imageتستخدم األداة  

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Imageهذه صورة األداة 

 

 

للصورة المراد ظهورها ، و يمكن عمل ذلك  Urlألخذ عنوان   ImageUrlتستخدم الخاصية 

 .الصورة  هنافذة الخصائص ليظهر لك مربع حوار تختار منعن طريق 

ملف الصورة تذكر أنه لظهور الصورة في مربع حوار اختيار الصورة يجب أن تكون قد أضفت 

 . إلى المشروع 

 .  ASP.NETفي صفحة  Imageو هذه صورة األداة 

 
 

 Imageصورة في األداة عرض نالحظ 

 

 Image أهم الخصائص في األداة 

 التالية   ائصصالخصائص المشتركة إضافة إلى الخهي 

AlternateText  ي العنصر فيظهر تضبط و تعيد النص الذيImage  في حال عدم ظهور الصورة

 .كتلميح في حال وجود الصورة خاصة مع المتصفحات الحديثة و يظهر ،

ImageUrl  تضبط و تعيد عنوانURL  للصورة المراد ظهورها في الصفحة. 

Width  تضبط و تعيد عرض الصورة. 

Height  وتعيد ارتفاع الصورة تضبط. 

Font  الخاصية  إلىتضبط و تعيد النص البديل للصورة النص المسندAlternateText  . 

ImageAlign  تضبط و تعيد محاذاة الصورة في الصفحة و تأخذ عدة قيم منها: 
Top ,middle ,Bottom ,Left ,Right,… 
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  مثــــال

األداة  و RadioButtons ثالثة أزرار اختيار مفردة فيها     ASP.NETلديك صفحة ليكن 

Image  نقر على ، إذا  RadioButton1  1"الصورة  ظهرت.jpg "في األداة Image1  و إذا

 . و هكذا Image1 في األداة" jpg.2"تظهر الصورة    RadioButton2نقر على 

 

 اإلجابة 

و  True إلىلهم  AutoPostBackل الخاصية الثالثة أن تعد    RadioButtonsتذكر بعد إدراج 

حظ أن الشفرة ثم أكتب الشفرة التالية و ال  GroupNameالخاصية  تعطي نفس القيمة إلىأن 

ح في نهاية رأس معا ً  الثالثة RadioButtonsالتالية لمعالجة أحداث   تعريف الدالةكما هو موض 

 

  VB.NET 
Public Class WebForm1 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As Object, 
ByVal e As EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged, 
RadioButton2.CheckedChanged, RadioButton3.CheckedChanged 
         
        If RadioButton1.Checked = True Then 
            Image1.ImageUrl = "1.jpg" 
        ElseIf RadioButton2.Checked = True Then 
            Image1.ImageUrl = "2.jpg" 
        ElseIf RadioButton3.Checked = True Then 
            Image1.ImageUrl = "3.jpg" 
        End If 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
     
    protected void RadioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 
        if (RadioButton1.Checked == true) 
            Image1.ImageUrl = "1.jpg"; 
        else 
            if (RadioButton2.Checked == true) 
                Image1.ImageUrl = "2.jpg"; 
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            else 
                if (RadioButton3.Checked == true) 
                    Image1.ImageUrl = "3.jpg"; 
    } 
} 

  مثــــال

، عند النقر على الزر   Buttonو زر  Image  األداة فيها     ASP.NETليكن لديك صفحة 

Button  بكسل ، و يصبح النص  300بكسل ، و عرض الصورة  200يصبح ارتفاع الصورة

 "The image is not existed "لم تظهر الصورة هو  إذا Imageالذي يظهر في األداة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        
        Image1.AlternateText = "The image is not existed" 
        Image1.Height = 200 
        Image1.Width = 300 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Image1.AlternateText = "The image is not existed"; 
        Image1.Height = 200; 
        Image1.Width = 300 ; 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة  Imageو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="87px" Width="342px"  
            ImageUrl="~/1.JPG" /> 
 

 للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

<img  id="Image1"  src="1.JPG"  style="height:87px;width:342px;" /> 
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 ButtonImageاألداة  

، و هذا يعطي هذه  (ألحداث النقر)لنقرات الفأرة تستخدم أزرار الصور لعرض صور تستجيب 

 .أحداث التي تعرض صوراً فقط و ال تستجيب ألي  Imageإمكانيات أكثر من األداة األداة 

و يمكنك كتابة الشفرات التي تنفذ ضمن الملقم ، كما  Clickعند النقر على الصورة ينفذ الحدث 

و  للصورة  قع من الزاوية العلوية اليساريةو يحسب المو في الصورة  النقرموقع  تحديديمكنك 

 .صفحة أخرى إلىعن طريق هذه األداة االنتقال كما يمكن  ،  pixelبالوحدة 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  ImageButtonهذه صورة األداة 

 
 

   ImageButtonفي األداة أهم الخصائص 

 الخصائص التالية  إلىإضافة  Imageهي نفس خصائص الكائن 

PostBackUrl  تضبط و تعيد عنوانURL   الصورةالمراد االنتقال إليه عند النقر على زر  

ImageButton  صفحة في نفس الموقع أو  إلىاالنتقال  ، تذكر أنه قد يكون

 .  آخر على شبكة االنترنت مكان  إلى

 األحداثأهم 

Click  يقع عند النقر على زر الصورةImageButton . 

 

 .  ASP.NETفي صفحة   ImageButtonو هذه صورة األداة 
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و  Imageفرق في المظهر بين عرض صورة بواسطة األداة يوجد ال أنه أؤكد أنك الحظت 

  . ImageButtonعرض صورة بواسطة األداة 

  مثــــال

عند   TextBoxو مربع نص  ImageButtonفيها  زر صورة   ASP.NETليكن لديك صفحة 

 .موقع النقر على الصورة يظهر على مربع النص     ImageButton الصورةالنقر على زر 

 اإلجابة 

 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected Sub ImageButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ImageButton1.Click 
   
    TextBox1.Text = "You have clicked the image at " & e.X & "  ,  " & e.Y 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
  { 
   TextBox1.Text = "You have clicked the image at " + e.X + "  ,  " + e.Y ; 
  } 
} 

 

  مثــــال

، عند النقر   Buttonو زر  ImageButtonفيها  زر صورة   ASP.NETليكن لديك صفحة 

هي   ImageButtonيجعل الصورة الظاهرة على األداة زر الصورة    Buttonالزر  لى ع

 إلى لننتق    ImageButtonفي حال نقرنا على األداة زر الصورة ، ويجعلنا img.jpgالصورة 

 .  default2.aspxالصفحة  
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 اإلجابة 

 

  VB.NET 
Partial Class Default5 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        
        ImageButton1.ImageUrl = "koala.jpg" 
        ImageButton1.PostBackUrl = "default2.aspx" 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default4 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        ImageButton1.ImageUrl = "koala.jpg" ; 
        ImageButton1.PostBackUrl ="default2.aspx" ; 
    } 
} 

 

  مثــــال

  مجموعة أخرى من األدوات و  ImageButtonصورة  الفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

أسماء كل    DropDownListعرض في قائمة منسدلةي   ImageButtonاألداة ، عند النقر على 

 ( .  ASP.NET صفحة)صفحة الويب  في  Formالنموذج  األدوات في

 

 

 اإلجابة 
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  VB.NET 
Partial Class Default5 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub ImageButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ImageButton1.Click 
        DropDownList1.Items.Clear() 
        For i As Integer = 0 To Page.Form.Controls.Count - 1 
            DropDownList1.Items.Add(Page.Form.Controls(i).ID) 
        Next 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default4 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
    { 
        DropDownList1.Items.Clear(); 
        for (int i = 0; i <= Page.Form.Controls.Count - 1; i++) 
        { 
            String a = Convert.ToString(Page.Form.Controls[i].ID ); 
            DropDownList1.Items.Add(a); 
        } 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة  ImageButtonو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" Height="179px"  
            ImageUrl="~/9.jpg" Width="138px" /> 

 

 

 .للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

 <input   type="image"   name="ImageButton1"   id="ImageButton1" 

src="1_009.jpg" /> 

 (  <"input type="image>و إنما الوسم    <img>ألم تالحظ أن األداة هي ليست  الوسم ) 
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 PlaceHolderاألداة  

عناصر تحكم ملقم ويب التي تقوم   لتخزينعبارة عن حاوية تستخدم    PlaceHolderاألداة    

 . (Run Time)زمن التنفيذ  صفحة ويب في إلى بإضافتها

  األداةال تملك هذه و لذا  –ال ترى في زمن التنفيذ أي  –ال تعطي هذه األداة أي خرج مرئي 

 .خواص خاصة بالتنسيقات مثل تغيير لون الخلفية أو لون الخط أو غيره من التنسيقات 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  PlaceHolderهذه صورة األداة 

 
 

 الصفحة مباشرة في زمن  إلىالملقم ال يمكن إضافة عناصر تحكم  ههل هذا يعني أن

   التنفيذ؟

   صفحةال يمكن إضافة األدوات إلى . نعم ~.aspx  قمت  إذا و في زمن التنفيذ مباشرة

 . (  خطأ)سوف يعطيك استثناء بذلك ف

  هل يمكن لهذه األداةPlaceHolder أن تحوي أدوات أخرى في زمن التصميم ؟ 

  ال يمكنها أن تحوي أدوات في زمن التصميم . ال. 

 ( .Run Time)التصميم  زمنفي  PlaceHolderمظهر األداة ح توض  و الصورة التالية         

 
 

 ال تملك محددات المكانPlaceHolder  موضعاً محدداً في صفحةweb هذا يعني أنك  و

خواص  من تحدد موضع األدوات التي تضيفها في الصفحة عن طريق األدوات نفسها

 ....  أو  cssClassأو  styleالخاصية  التنسيقات مثل
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  مثــــال

عند النقر على   PlaceHolderمحدد مكان و  Buttonفيها  زر   ASP.NETليكن لديك صفحة 

  You are welomeيحمل النص   Labelمربع تسمية ينشئ كائن من نوع    Buttonزر ال

 . PlaceHolderالصفحة عن طريق الكائن  إلىويضاف 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default3 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Dim label1 As New System.Web.UI.WebControls.Label 
    
 Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        label1.Text = "label1" 
        label1.Style("position") = "absolute" 
        label1.Style("top") = "150px" 
        label1.Style("left") = "100px" 
        PlaceHolder1.Controls.Add(label1) 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{    Label  label1 = new Label(); 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        label1.Text = "label1"; 
        label1.Style ("position") = "absolute"; 
        label1.Style("top") = "150px"; 
        label1.Style("left") = "100px"; 
        PlaceHolder1.Controls.Add(label1); 
    }  
 } 

 

 فاستخدم الطريقة  الذي أنشأتهعنصر التحكم  إلىحدث جديد  بإضافةرغبت  إذا

AddHandler   كما فيWindows Forms . 

 .األداة المنشأة إلىيوضح كيفية إسناد دالة معالجة حدث  مثالو هذا 
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  VB.NET 
Partial Class Default3 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Dim B1 As New System.Web.UI.WebControls.Button 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        B1.Text = "B1" 
        PlaceHolder1.Controls.Add(B1) 
        ' The statement below this comment is which i mean by the example 
        AddHandler B1.Click, AddressOf Button1_Click 
    End Sub 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Response.Write("see you later") 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
   public  Button B1 = new Button(); 
 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        B1.Text = "B1" ; 
        PlaceHolder1.Controls.Add(B1) ; 
        // The statement below this comment is which i mean by the example 
        this.B1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click); 
    } 
    protected void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Response.Write("see you later"); 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة PlaceHolderو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"></asp:PlaceHolder> 
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 Panelاألداة  

إليها في  تضيف عناصر تحكميمكن أن  ،كحاوية لعناصر تحكم األخرى   Panelتستخدم األداة 

    Run Time  يذالتنف زمنفي  إضافة عناصر تحكم إليهاكما يمكن  ،Design Timeالتصميم  زمن

 .  PlaceHolder  كما في األداة

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Panelهذه صورة األداة 

 
 

 وات مع بعضها البعض مثل إخفاءها أو أريد التعامل مع مجموعة من األد هذه األداة مفيدة عندما

 .أو تلوين جزء من الصفحة  إظهارها معاً 

  األداة  إلىعناصر التحكم تضافpanel  في زمن التصميم عن طريق سحب عنصر التحكم و

عن طريق في زمن التنفيذ  Panelاألداة  إلىالعناصر تضاف  ، كما Panelداخل األداة  هوضع

 اإلجراء

Panel1. controls.add( اسم األداة المراد إضافتها ) . 

 عن طريق تحديد النص  يمكن حذف هذا النصف panelمكتوب داخل األداة نص إذا كان هنالك 

 .ثم حذفه 

 .  ASP.NETفي صفحة   panelو هذه صورة األداة 
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  Panel  في األداةأهم الخصائص 

 الخصائص التالية  إلى إضافة هي الخصائص المشتركة

BackImageUrl  تضبط و تعيد عنوانURL   للصورة الخلفية للعنصرPanel   . 

HorizontalAlign  المحاذاة األفقية لمحتوى اللوحةتضبط و تعيدPanel  و تأخذ عدة قيم منها ،

Left , center , right ,.. 

Wrap  تضبط و تعيد هل محتوى اللوحةPanel  ملتفاً أم ال ، و تأخذ قيمتين: 

True  : يصبح محتوى اللوحةPanel  ًملتفا. 

False  : ال يصبح محتوى اللوحةPanel  ًملتفا. 

 

  مثــــال

عند النقر  Two Panelsلوحتين و  Two Buttonsين فيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

يجعل لون خلفية اللوحة األولى بني  و يخفي اللوحة و يجعل لون    Button1األولزر العلى 

دة و األزرق بو األخضر اللوحة الثانية مزيج من األحمر  ، و عند النقر على الزر  أرقم محد 

 .  Panel1األولىتظهر اللوحة   Button2الثاني 

 إلجابة ا

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Panel1.BackColor = System.Drawing.Color.Brown 
        Panel1.Visible = False 
        Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(55, 30, 60) 
    End Sub 
 
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Panel1.Visible = True 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Panel1.BackColor = System.Drawing.Color.Brown; 
        Panel1.Visible = false; 
        Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(55, 30, 60); 
    } 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Panel1.Visible = true; 
    } 
} 

 

  مثــــال

زر العند النقر على   Panelلوحة  و  Buttonفيها  زر  ASP.NETليكن لديك صفحة 

Button    ينشئ كائن من نوع مربع تسميةLabel   يحمل النصYou are welome  

 . Panelويضاف إلى الصفحة عن طريق الكائن 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default3 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Dim label1 As New System.Web.UI.WebControls.Label 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        label1.Text = "label1" 
        label1.Style("position") = "absolute" 
        label1.Style("top") = "150px" 
        label1.Style("left") = "100px" 
        Panel1.Controls.Add(label1) 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{    Label  label1 = new Label(); 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        label1.Text = "label1"; 
        label1.Style ("position") = "absolute"; 
        label1.Style("top") = "150px"; 
        label1.Style("left") = "100px"; 
        Panel1.Controls.Add(label1); 
    }  
 } 

 

  مثــــال

عند النقر على   Panelلوحة  و  Two Buttons ينفيها  زر ASP.NETليكن لديك صفحة 

و عمل التفاف تلقائي للنص فيها خلفية لها كصورة  Panelتعطي اللوحة    Button1األول زرال

 . Panelللنص في اللوحة  يمنع االلتفاف التلقائي   Buttons الثاني زرالعند النقر على ، و 

 : اإلجابة

  VB.NET 
Partial Class Default4 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Panel2.BackImageUrl = "Koala.jpg" 
        Panel2.Wrap = True 
    End Sub 
 
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Panel2.Wrap = False 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default5 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Panel2.BackImageUrl = "Koala.jpg"; 
        Panel2.Wrap = true  ; 
    } 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Panel2.Wrap = false ; 
    } 
} 

 

  default.aspxفي صفحة  Panelو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:Panel ID="Panel3" runat="server"> Welcome</asp:Panel> 

 

 Panelو األداة  PlaceHolder  األداةو هذه مقارنة بسيطة بين 

 

 Panelاألداة   PlaceHolderاألداة 

 . عبارة عن حاوية . عبارة عن حاوية

لها في زمن ( أدوات)عناصر تحكم يمكن إضافة ال 
 .التصميم 

لها في زمن ( أدوات)يمكن إضافة عناصر تحكم 
 .التصميم 

لها في زمن ( أدوات)يمكن إضافة عناصر تحكم  .التنفيذ لها في زمن ( أدوات)يمكن إضافة عناصر تحكم 
 .التنفيذ 

 (األداة مرئية في زمن التنفيذ ) لها خرج مرئي  (األداة ليست مرئية في زمن التنفيذ ) ليس لها خرج مرئي 

 .تحتوي على دوال و خواص التنسيقات  .ال تحتوي على دوال و خواص التنسيقات 
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 Calendarاألداة 

في  صفحة ويب ، يسمح لك هذا  لشهر واحد لعرض تقويم Calenderيستخدم العنصر تقويم 

 . الشهر السابق أو الشهر التالي إلى يخ و التنقل رالعنصر باختيار التوا

في أعلى يمين و  و أسهماً ،  (هو عبارة عن اسم الشهر)عنوان يعرض هذا العنصر افتراضياً 

أيام الشهر ، وأسماء  ،كما يعرضتالي أو السابق الشهر ال إلىل تسمح للعميل بالتنق   يسار التقويم 

  . في أعلى أيام الشهر أيام األسبوع

باختيار يوم واحد أو  -العميل  مرثمستال -زائرتسمح لل  Calendarيمكنك جعل األداة تقويم 

 . SelectionModeالخاصية  إلىأسبوع واحد أو شهر واحد  و ذلك عن طريق قيمة المسندة 

 في حال كان االختيار في الخاصية عند النقر على أيام الشهر أو السهم الذي يحدد أسبوع

SelectionMode  شهر في حال كان االختيار في الخاصية  أسبوع أو السهم الذي يحددعلى 

SelectionMode  يمكنك اختيار اليوم الذي في أول الشهر  األسهم، عند النقر على  شهر على

 الحدث مطلقاً بذلك  SelectedDateعن طريق الخاصية و اليوم الذي في أول األسبوع  

SelectionChanged . 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  Calendarهذه صورة األداة 

 
 
 

 .  ASP.NETفي صفحة   Calendarو هذه صورة األداة 
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   Calendarفي األداة أهم الخصائص 

 إضافة إلى الخصائص التالية  المشتركة هي نفس خصائص 

CellPadding  تضبط وتعيد المسافة الفاصلة بين جدار الخلية و محتواها. 

Cellcpacing  تضبط و تعيد المسافة الفاصلة بين الخاليا في التقويم. 

DayHeaderStyle  األسبوع تضبط و تعيد النمط الخاص بأيام. 

DayNameFormat  تنسيق اسم األسبوعتضبط و تعيد. 

DayStyle  تعيد النمط الخاص باأليام. 

FirstDayOfWeek  تضبط و تعيد اليوم من األسبوع الذي يظهر في أول عمود. 

NextMonthText  الشهر القادم  إلىال و تعيد النص المعنون لعنصر االنتقتضبط. 

NextPrevFormat  الشهر القادم  أو السابق  إلىتضبط و تعيد تنسيق عنصري االنتقال. 

NextPrevStyle  الشهر القادم أو  إلىتضبط و تعيد النمط الخاص بعنصري االنتقال
  .السابق 

OtherMonthDayStyle  تضبط و تعيد النمط الخاص باأليام المنتمية لغير الشهر المعروض. 

PrevMonthText نص عنصر االنتقال إلى الشهر السابق  تضبط و تعيد. 

SelectedDate  د  .تضبط و تعيد اليوم المحد 

SelectedDates  تعيد مجموعة أغراض منDateTime  دة  .لأليام المحد 

SelectedDayStyle  دة  .تعي د النمط الخاص لأليام المحد 

SelectionMode  دة فيما إذا كان  االختيارتضبط و تعي د نمط اختيار يوم أو  بإمكانك، محد 
 .أسبوع أو شهر 

SelectMonthText  ط الخاص بعنصر اختيار الشهرو تعيد النمتضبط. 

SelectorStyle  تعي د النمط الخاص بعنصر اختيار األسبوع أو الشهر. 

ShowWeekText  تضبط و تعي د النص الخاص بعناصر اختيار األسبوع. 

ShowDayHeader  اً رأس األسبوع مرئي   كان اليوم في إذاتضبط و تعيد فيما. 

ShowGridLines  كانت أسطر الشبكة بين األيام  إذاتضبط و تعيد فيما. 

ShowNextPrevMonth الشهر القادم أو السابق  إلىاالنتقال صر اتضبط و تعيد فيما إذا كان عن
  .ظاهرة 

ShowTitle  فيما إذا كان العنوان ظاهراً تضبط و تعيد. 

TitleFormat  تضبط و تعيد تنسيق العنوان. 
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TitleStyle  تعيد النمط الخاص بالعنوان. 

TodaysDate  تضبط و تعيد تاريخ اليوم. 

VisibleDate  تضبط و تعي د تأريخاً للتأكد من أنه مرئي. 

weekendDayStyle  األسبوع تعي د النمط الخاص بأيام نهاية. 

 

   Calendarفي األداة  حداثأهم األ

selectionChanged  باختيار تاريخ –المستثمر  –يقع عندما يقوم العميل. 

VisibleMonthChanged  شهر مختلف عن الشهر  إلىيقع عندما يقوم المستثمر باالنتقال
 .المعروض حالياً 

  مثــــال

، عند   TextBox و مربع نص  Calendarالتقويم األداة فيها   ASP.NETليكن لديك صفحة 

د Calendarالنقر على األداة   .Calenderفي األداة تقوي م  يعرض في مربع النص التاريخ المحد 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default3 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles Calendar1.SelectionChanged 
        TextBox1.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate) 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = Convert.ToString ( Calendar1.SelectedDate ) ; 
    } 
} 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
93 

 

  مثــــال

 Three نص اتمربعثالثة  و  Calendarالتقويم األداة فيها   ASP.NETليكن لديك صفحة 

TextBoxes  األداة  في يوم معين  ، عند النقر علىCalendar  األوليعرض في مربع النص 

 المحددة ، و في مربع النص الثالث السنة و في  مربع النص الثاني الشهر المحدد  اليوم المحدد ،

تقوي م ،  و تختفي أيام األسابيع من األداة   Calendar، و يظهر خطوط الشبكة في األداة تقويم 

Calendar.  

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
 
    Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles Calendar1.SelectionChanged 
        TextBox1.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Day) 
        TextBox2.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Month) 
        TextBox3.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Year) 
        Calendar1.ShowGridLines = True 
        Calendar1.ShowDayHeader = False 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
     protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Day) ; 
        TextBox2.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Month); 
        TextBox3.Text = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDate.Year); 
        Calendar1.ShowGridLines = true ; 
        Calendar1.ShowDayHeader = false;  
    } 
} 
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  مثــــال

  ListBoxقائمة و  Buttonو زر   Calendarالتقويم األداة فيها   ASP.NETليكن لديك صفحة 

النقر  و عند،  عابياألسيام و تحديد األتسمح ب Calendarداة تقويم يجعل األ Buttonعند الزر ، 

عناصر هي   ListBoxتضاف في أداة القائمة   Caledarضمن األداة  تحديد األسبوع زرعلى 

د أرقام    .أيام األسبوع المحد 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
       
        Calendar1.SelectionMode = CalendarSelectionMode.DayWeek 
    End Sub 
    Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles Calendar1.SelectionChanged 
        
        ListBox1.Items.Clear() 
        For i As Integer = 0 To Calendar1.SelectedDates.Count - 1 
            ListBox1.Items.Add(Calendar1.SelectedDates(i).Day) 
        Next 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Calendar1.SelectionMode = CalendarSelectionMode.DayWeek; 
    } 
    protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        ListBox1.Items.Clear(); 
        for (int i = 0; i <= Calendar1.SelectedDates.Count - 1; i++) 
        {    
            String a = Convert.ToString(Calendar1.SelectedDates[i].Day); 
            ListBox1.Items.Add(a); 
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        } 
    } 
     
} 

 

  default.aspxفي صفحة Calendarو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server"></asp:Calendar> 

 

 

 للصفحة   Renderالوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل من  جزء فقط و هذا هو 

<table id="Calendar1" cellspacing="0" cellpadding="2" title="Calendar" 

style="border-width:1px;border-style:solid;border-collapse:collapse"> 

 .نالحظ أن  األداة مكونها الرئيس هو جدول 
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 LISTSم  ـــوائـالق

، ذلك ألنها تظهر على شكل قائمة مكونة  LISTS بالقوائمتوجد مجموعة من األدوات التي تسم ى 

 .من مجموعة من العناصر 

أب لهم تشترك هذه األدوات بمجموعة من الخصائص و الطرق و األحداث ألنها ترث من صنف 

 .  ListControlهو 

 :هذه األدوات التي من نوع قائمة هي   

1) CheckBoxList . 

2) RadioButtonList . 

3) ListBox . 

4) DropDownList . 

 

 LIST في األدوات التي من قائمةالموجودة أهم الخصائص 

 :ائص التالية الخص إلىإضافة  تهي الخصائص المشتركة بين كل األدوا

 AutoPostBack  ( راجع عملها من خصائص األدوات التي تعمل ضمن الملقم )،ذكرك أ لكني  و
ر أن تجعل ، تذك     Falseتساوي  LISTSالقوائم جميع في االفتراضية أن  قيمتها 

 .في حال أردت معالجة الحدث مباشرة عند حدوثه  Trueهذه الخاصية تساوي 

SelectedIndex   د ، و إذا كان هنالك أكثر من عنصر محد   دتضبط و تعيد فهرس العنصر المحد
 .د تعيد فانه يعيد أصغر فهرس محد  

SelectedItem  دد ، و ن عنصر تعيد العنصر صاحب أصغر وجد أكثر م إذاتعيد العنصر المح 
 . فهرس

Items تحكم القائمة الموجودة في عنصر  (البنود ) تضبط و تعيد مجموعة العناصر
بعد إنهاء شرح أهمها ن، و لها خصائصها و طرق الخاصة سوف الحالي 

 . الخصائص العامة

DataSource  تضبط وتعيد مصدر البيانات(أو ملف د البيانات تستخدم عادة مع قواعXML.) 

Datamember  ( .عادة جدول في قاعدة بيانات ) مصدر بيانات تضبط وتعيد 

 

 أهم األحداث 

SelectedIndexChanged  يقع عند تغيير العنصر المختار في القائمة. 
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أهمها هو   وطرقه له خصائصه  Itemsو الممثلة بالخاصية  في القوائم (بند ) و كل عنصر 

 : التالي 

Text في القائمة  (البند) وض في العنصررتضبط و تعيد النص المعLIST. 

Value  في القائمة( البند)تضبط و تعيد القيمة الموجودة في العنصر LIST. 

Selected  تأخذ القيمةTrue داً أو القيمة محد   (البند) عنصرالكان  إذاFalse  إذا لم يكن

 .داً محد  

Add القائمة  إلى( بند)صر إلضافة عنLIST. 

Remove من القائمة ( بند)صر لحذف عنLIST. 

RemoveAt من القائمة ( بند)صر لحذف عنLIST   ة الفهرس بمعلومي. 

Count  الموجودة في القائمة ( البنود)تعيد عدد العناصرLIST. 

Clear  من القائمة ( البنود)لحذف العناصرLIST. 

AddRange  القائمة إلىدفعة واحدة ( بنود)عناصر إلضافة مجموعة من  LIST. 

 

تذكر أخي القارئ أن ه يمكنك التعامل مع بعض الخصائص في زمن التصميم أيضاً ، فمثالً 

في قائمة  itemsذهاب العنصر يمكنك ال LISTفي القائمة  (البنود ) للتعامل مع العناصر

 ListItem Collectionلخصائص و الضغط على الزر المقابل للخاصية ليظهر لك مربع حوار ا

Editor  القائمة أو حذف  إلىعناصر  إضافةالظاهر في الصورة التالية و الذي عن طريقه يمكن

 .لكل عنصر عناصر من القائمة و التعديل على بعض الخصائص 

 
 

 القوائم األربعة السابق ذكرها األدواتو اآلن سوف نبدأ بشرح كل أداة من 
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 CheckBoxListداة األ

مع   CheckBoxesة من مربعات االختيارإظهار قائمفي  CheckBoxListتستخدم األداة   

 كل عنصر فيها عبارة مربع هي قائمة  أوضح بشكل  ، بعضها البعض و التعامل معها كمجموعة 

 . CheckBoxاختيار 

( مؤشر )محدد  LISTفي القائمة ( بند )هل العنصر  معرفةل selectedيمكن استخدام الخاصية 

المرور في حلقة  إلىتحتاج  LISTفي القائمة المحددة ( البنود )عناصر ل، و لمعرفة  كل ا أم ال 

  CheckesBoxList1.items( i ).selectedو اختبار الخاصية  (بنود) على كل العناصر

 . Falseأم  True، هل بالنسبة لها 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  CheckesBoxListهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة   CheckesBoxListو هذه صورة األداة 
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    CheckBoxList أهم الخصائص في األداة

هنالك مجموعة من ،  LISTالتي من نوع قائمة  األدواتالخصائص المشتركة بين كل  إلىإضافة 

 :أهمها    CheckBoxListالموجودة في األداة الخصائص التي 

RepeatDirection تأخذ هذه  الخاصية إحدى قيمتين  ة عرض عناصر القائم اتجاه  و تحدد ،: 

1) RepeatDirection.Vertical   : أن عناصر القائمة تظهر عمودياً تعني  ،

 . االفتراضيةو هي القيمة 
2) RepeatDirection.Horizontal  :أفقياً  تعني أن عناصر القائمة تظهر .  

RepeatLayout  قيمإحدى  ةيقة عرض القائمة، تأخذ هذه الخاصيوتحدد طر : 
1) RepeatLayout.Table :  هي القيمة تظهر القائمة على شكل جدول ،

 . االفتراضية
2) RepeatLayout.Flow  :جدول  بدونالقائمة على  تظهر. 
3) RepeatLayout.UnorderedList : ئمة في شكل تعداد نقطيتظهر القا . 
4) RepeatLayout.OrderedList  :تظهر القائمة في شكل تعداد رقمي . 

RepeatColumns  في القائمة و تعيد عدد األعمدة التيتضبط. 

TextAlign و تأخذ إحدى القيمتين التاليتين  تضبط و تعيد محاذاة النص الخاص بخانة االختيار: 
Right  أوLeft . 

تأخذ القيمة  RepeatDirectionالخاصية كانت  إذا

RepeatDirection.Horizontal   فإن  القيمة أي  أن  اتجاه القائمة أفقي ،Left   

في األداة يظهر أعلى ( للبند)للعنصر  تجعل النص التابع TextAlignللخاصية  

في األداة ( للبند)تجعل النص التابع للعنصر   Right، و القيمة  االختيارمربعات 

 . االختيارمربعات  سفليظهر أ

CellPadding حوي خانات االختيار عيد المسافة بين خانة االختيار و خاليا الجدول التي تتضبط و ت
 .مقدرة بالبكسل 

CellSpacing حوي خانات االختيار مقدرة بالبكسل المسافة بين خاليا الجدول التي ت تضبط و تعيد 

 

  مثــــال

مدينة  ، و قام سوبرماركت الموجود في ال  ، فدخل على موقعأراد طب اخ عمل طبق بيترا 

 . طلبتوصيل ال، ليقوم عامل السوبرماركت بمن صفحة الويب طبق البيترا مكونات باختيار 

و ،   CheckBoxList،و كانت أداة االختيار (  ASP.NET) ـالويب مصممة ب كان صفحة إذاف 

قائمة اختيار أخرى  إلىالمحددة ( بنود)تنتقل العناصر  Buttonنقر على الزر  إذا

(CheckBoxList  ) بتصميم و برمجة  قم. و الصورة التالية توضح الصفحة بشكل مبسط

  .صفحة مماثلة 
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 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        
        CheckBoxList3.Items.Clear() 
      For i = 0 To CheckBoxList1.Items.Count - 1 
        If CheckBoxList1.Items(i).Selected = True Then 
         CheckBoxList3.Items.Add(CheckBoxList1.Items(i).Text) 
         CheckBoxList3.Items(CheckBoxList3.Items.Count - 1).Selected = True 
        End If 
      Next 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        CheckBoxList3.Items.Clear(); 
        for (int i = 0 ;i<= CheckBoxList1.Items.Count - 1 ;i++) 
         {    
            if (CheckBoxList1.Items[i].Selected == true ) 
             {    
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              CheckBoxList3.Items.Add(CheckBoxList1.Items[i].Text); 
                CheckBoxList3.Items[CheckBoxList3.Items.Count - 1].Selected = true; 

             } 
         }    
    } 
} 

 

  مثــــال

عند النقر على الزر   Buttonو زر CheckBoxList األداة فيها  ASP.NETليكن لديك صفحة 

اليسار  إلى األداةاألفقي ، يتغي ر اتجاه الكتابة في  االتجاه إلى CheckBoxListير اتجاه األداة يتغ  

  .  CheckBoxListمن القائمة  - بند –، و يحذف أول عنصر 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
       
        CheckBoxList2.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal 
        CheckBoxList2.TextAlign = TextAlign.Left 
        CheckBoxList2.Items.RemoveAt(0) 
     
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        CheckBoxList2.RepeatDirection = RepeatDirection.Horizontal ; 
        CheckBoxList2.TextAlign = TextAlign.Left; 
        CheckBoxList2.Items.RemoveAt(0); 
    } 
} 
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  default.aspxفي صفحة  CheckBoxListو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList2" runat="server" Width="118px"> 
           <asp:ListItem >طماطم      </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem >بصل       </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem >خيار       </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem > ةنبج بيضاء  </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem >    مثلث    ةنبج </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem > دقيق قمح  </asp:ListItem> 
           <asp:ListItem >   زيتون   </asp:ListItem> 
</asp:CheckBoxList> 

 

 

 للصفحة   Renderمن الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل  جزء فقطو هذا هو  

<table id="CheckBoxList2" style="width:118px;"> 

 .نالحظ أن  األداة مكونها الرئيس هو جدول 
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 ListRadioButtonاألداة 

مع   RadioButtonsأزرار الراديو في إظهار قائمة من   RadioButtonListتستخدم األداة  

فيها عبارة ( بند )كل عنصر بعضها البعض و التعامل معها كمجموعة ، بشكل أوضح هي قائمة 

 . RadioButtonزر راديو 

فهرس ، و لمعرفة  ال أملمعرفة هل العنصر محدد   selectedItemيمكن استخدام الخاصية 

المرور في حلقة  أنه ال نحتاج إلى  ، ألم تالحظ  SelectedIndexنستخدم الخاصية  صر عنال

  .؟  لماذا أحرز،   CheckBoxListلمعرفة العناصر المحددة كما كان في 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  RadioButtonListهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة   RadioButtonListو هذه صورة األداة 

 
 

    RadioButtonList أهم الخصائص في األداة

هنالك مجموعة من  Listsإضافة إلى الخصائص المشتركة بين كل األدوات التي من نوع قائمة 

 :أهمها     RadioButtonListالخصائص التي الموجودة في األداة 

RepeatDirection   الخاصية إحدى قيمتين و تحدد اتجاه  عرض عناصر القائمة  ، تأخذ هذه: 
1) RepeatDirection.Vertical   : تعني أن عناصر القائمة تظهر عمودياً ، و هي

 .القيمة االفتراضية 
2) RepeatDirection.Horizontal   : ًتعني أن عناصر القائمة تظهر أفقيا . 

RepeatLayout   وتحدد طريقة عرض القائمة، تأخذ هذه الخاصية إحدى قيم: 
1) RepeatLayout.Table  : القائمة على شكل جدول ، هي القيمة تظهر
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 .االفتراضية 
2) RepeatLayout.Flow  : تظهر  القائمة على بدون جدول. 
3) RepeatLayout.UnorderedList : تظهر القائمة في شكل تعداد نقطي. 
4) RepeatLayout.OrderedList  : تظهر القائمة في شكل تعداد رقمي. 

RepeatColumns تضبط و تعيد عدد األعمدة التي في القائمة. 

TextAlign  القيمتين التاليتين إحدىو تأخذ تضبط و تعيد محاذاة النص الخاص بخانة االختيار : 
Right  أوLeft . 

CellPadding  تضبط و تعيد المسافة بين خانة االختيار و خاليا الجدول التي تحوي خانات االختيار
 .بالبكسل  مقدرة

CellSpacing  تضبط و تعيد المسافة بين خاليا الجدول التي تحوي خانات االختيار مقدرة بالبكسل 

  مثــــال

و مربع نص   Buttonو زر RadioButtonList األداة فيها  ASP.NETليكن لديك صفحة 

TextBox لى الزر عند النقر عButton  ظهر في مربع النصي TextBox   نص العنصر

د من القائمة( البند)  .   RadioButtonList  المحد 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default4 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        TextBox1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Text 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Text; 
    } 
} 
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نا لم نحتاج  القائمة كلها و اختبارها ، لكن هذا ( دوبن)حلقة للمرور على عناصر  إلىألم تالحظ أن 

سوف يقوم  CheckBoxList، و إذا قمنا بذلك مع القائمة   CheckBoxListال يجدي مع القائمة 

  .ذلك كتمرين للقارئ تنفيذيترك  ، CheckBoxList د من القائمة محد   ( بند) أول عنصربإرجاع 

 

  مثــــال

عند النقر على ،   Buttonو زر RadioButtonList األداة فيها  ASP.NETليكن لديك صفحة 

، و يصبح نص  على شكل تعداد رقمي  RadioButtonListاألداة ظهر ت  Buttonالزر 

 .   "هذا عنصر جديد"من القائمة هو ( بند)العنصر 

 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default4 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As   
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
       
        RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.OrderedList 
        RadioButtonList1.SelectedItem.Text = "هذا عنصر جديد" 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 
{ 
      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
       RadioButtonList1.RepeatLayout = RepeatLayout.OrderedList ; 
       RadioButtonList1.SelectedItem.Text =  "هذا عنصر جديد"; 
    } 
} 
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  default.aspxفي صفحة  RadioButtonListو هذا هو وسم إظهار األداة 

<asp:RadioButtonList ID="RadioButtonList1" runat="server"> 
            <asp:ListItem>بصل</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>ثوم</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>طماطم</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>بطاطس</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>خيار</asp:ListItem> 
</asp:RadioButtonList> 

  

 للصفحة   Renderمن الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل  جزء فقطو هذا هو  

<table id="RadioButtonList1"> 

 .نالحظ أن  األداة مكونها الرئيس هو جدول 
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 BoxListداة األ

 . ASP.NETصفحة مفتوحة في تحكم تظهر على شكل قائمة أداة هي 

، أو بعمليات  ListBoxالقائمة  (بنود ) ة لعناصرتسمح عناصر التحكم هذه بعمليات اختيار أحادي

 . ListBox القائمة( بنود )عناصر متعددة ل اختيار

  تستخدم الخاصيةSelectionMode  لتحديد نوع التحديد في القائمة و تأخذ أحدى قيمتين : 

Single  : إذا  أردنا أن يكون نوع التحديد أحادي. 

Multiple   : إذا أردنا أن يكون نوع التحديد متعدد. 

  تستخدم الخاصيتينSelectedItem  وSelectedIndex  د و فهرس  لتحديد العنصر المحد 

في القائمة طريقة التحديد  تفي حال كان ListBoxفي القائمة العنصر المحدد على الترتيب 

 .لعناصر القائمة  أحادية

   ر أنه في حال وجود اختيار متعدد لعناصر القائمة تعي د هذه الخاصية   ListBoxلكن تذك 

د صاحب أقل فهرس صر العن د و فهرس العنصر المحد  معرفة جميع ، إذاً كيف يمكن المحد 

دة   ؟القائمة متعددة االختيار العناصر المحد 

 على  حلقة  تمر فيها إلىتحتاج  االختيارمتعددة دة في القائمة جميع العناصر المحد   لمعرفة

الجملة  د أم ال ، ستتضحلمعرفة هل العنصر محد   selectedو تختبر الخاصية  (بنود ) العناصر

 .السابقة أكثر مع األمثلة القادمة 

 أهم أحداث هذه األداة هو الحدث  SelectedIndexChanged  . 

 . Toolboxفي صندوق األدوات  ListBoxهذه صورة األداة 

 

 .  ASP.NETفي صفحة    ListBoxو هذه صورة األداة 
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    ListBox أهم الخصائص في األداة 

هنالك مجموعة من  Listsإضافة إلى الخصائص المشتركة بين كل األدوات التي من نوع قائمة 

 :أهمها     ListBoxالخصائص التي الموجودة في األداة 

SelectionMode نمط االختيار في مربع القائمة تضبط و تعيد ListBox    إحدىو تأخذ 

 : قيمتين
1. Single  : أحادي  تسمح باختيار تجعل القائمة. 
2. Multiple : متعدد تسمح باختيار   القائمة تجعل. 

 ListBox في األداة أحداثأهم 

 :مهم هو إضافة إلى األحداث المشتركة  هناك حدث مشترك بين القوائم 

SelectedIndexChanged  يقع عند تغيير العنصر المختار في القائمة. 

 

  مثــــال

،   Two Buttonsين و زر Two ListBoxes قائمة تيأدافيها  ASP.NETليكن لديك صفحة 

و بعد تحديدك ، متعدد التحديد  ListBox  األداة صبحت  Button1 األول  عند النقر على الزر

الثانية  بشكل  إلىاألولى  قليقوم بن Button2  زر الثانيالنقر على ال ومن القائمة لعدة بنود 

 .  معكوس 

 اإلجابة 

  VB.NET 
Partial Class Default8 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        ListBox1.SelectionMode = ListSelectionMode.Multiple 
    End Sub 
 
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        For i As Integer = ListBox1.Items.Count - 1 To 0 Step -1 
            If ListBox1.Items(i).Selected = True Then 
                ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items(i).Text) 
                ListBox1.Items.RemoveAt(i) 
            End If 
        Next 
    End Sub 
End Class 
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  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default7 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        ListBox1.SelectionMode = ListSelectionMode.Multiple ; 
    } 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        for (int i = ListBox1.Items.Count - 1 ; i >= 0  ; i--) 
        { 
            if (ListBox1.Items[i].Selected == true) 
            { 
                ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items[i].Text); 
 
                ListBox1.Items.RemoveAt(i); 
            } 
        } 
          
    } 
} 

 

 

  default.aspxفي صفحة ListBoxو هذا هو وسم إظهار األداة 

 

<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Onselectedindexchanged = 
"ListBox1_SelectedIndexChanged" Rows="2"> 
            <asp:ListItem>برمجة مفاهيم</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>مرئية برمجة</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>اجرائية برمجة</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>ويب تقنية</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>بيانات قواعد</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>شبكات</asp:ListItem> 
</asp:ListBox> 

 

 

 للصفحة   Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

       <select size="2" name="ListBox1" id="ListBox1" 
style="height:62px;"> 

 <option value= "برمجة مفاهيم" > برمجة مفاهيم </option> 
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 <option value=" مرئية برمجة" > مرئية برمجة" </option> 

 <option value= "إجرائية برمجة" > اجرائية برمجة </option> 

 <option value=" ويب تقنية" > ويب تقنية </option> 

 <option value= "بيانات قواعد" > بيانات قواعد </option> 

 <option value=" شبكات"  <option/>شبكات<

</select> 
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 DropDownListداة األ

 . ASP.NETفي صفحة  منسدلةهي أداة تحكم تظهر على شكل قائمة 

ينسدل  عند النقر على الزر  (ر متجاورينو زنص مربع )ظهر على شكل أداة تعبارة عن هي 

  .قائمة من أسفل موقع مربع النص المجاور 

و ،فقط  DropDownListالقائمة ( بنود )هذه بعمليات اختيار أحادية لعناصر  تسمح أداة التحكم 

فور اختيار عنصر من  ، ذلك ألن  القائمة  ( بنود )بعمليات اختيار متعددة لعناصر  ال تسمح 

 . فوراً  المنسدلة ت غلق القائمة  القائمة

  تستخدم الخاصيتينSelectedItem  وSelectedIndex   د و فهرس لتحديد العنصر المحد 

حلقة للمرور على عناصر  إلىال نحتاج .  ListBoxالعنصر المحدد على الترتيب في القائمة 

 . أحرز لماذا ؟. القائمة ( بنود )

 . Toolboxفي صندوق األدوات  DropDowonListهذه صورة األداة 

 
 

 .  ASP.NETفي صفحة  DropDowonListو هذه صورة األداة 
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 DropDowonList أهم الخصائص في األداة

ماعدا الخصائص التي تسمح باالختيار المتعدد مثل  ListBoxخصائص األداة هي نفس 

SelectionMode  . 

 DropDownListفي األداة  األحداث أهم

SelectedIndexChanged  العنصر المختار في القائمة يقع عند تغيير. 

 

  مثــــال

، عند   TextBoxو مربع نص  DropDownList قائمة ة أدافيها  ASP.NETليكن لديك صفحة 

د من القائمة المنسدلة( البند)يطبع نص  العنصر العنصر المحدد في القائمة المنسدلة   تغيير  المحد 

DropDownList  مربع النص في TextBox  .  

 اإلجابة 

 .نكتب الكود التاليثم   Trueتأخذ القيمة   AutoPostBackأوالً نجعل الخاصي ة 

  VB.NET 
Partial Class Default6 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged 

        
 TextBox1.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text 
    End Sub 
End Class 

 

  C# 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class Default5 : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
        TextBox1.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text ; 
    } 
} 



 صاحل   عمران  :إعداد                                                                                                                                                    ASP.NETمقدمة  يف   

 
003 

 

  default.aspxفي صفحة ListBoxو هذا هو وسم إظهار األداة 

  <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" > 
            <asp:ListItem>اليمن</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>السعودية</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>سوريا</asp:ListItem> 
            <asp:ListItem>لبنان</asp:ListItem> 
        </asp:DropDownList> 

 

 للصفحة  Renderو هذا هو الوسم المقابل لألداة في الصفحة  بعد عمل 

<select name="DropDownList1" id="DropDownList1" 
style="height:21px;width:145px;"> 

<option value="صنعاء  <"صنعاء  </option> 

<option value="عدن  <" عدن  </option> 

<option value=" تعز  تعز  <"  </option> 

<option value="الحديدة  <" الحديدة  </option> 

<option value="المكال  <" المكال  </option> 

</select> 
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 رسـالفه
 

 رقم الصفحة الموضوع

 ASP.NET  1ما هي 

 ASP.NET 2المتطلبات الواجب توافرها في الملقم لتشغيل صفحات 

 Windows 7  3على   IISخطوات تنصيب 

 Windows XP 3على   IISخطوات تنصيب 

 ASP.NET 6تنفيذ أول مشروع 

 ASP.NET  10مكونات صفحات 

 14 إنشاء مشروع متعدد النماذج

 ASP.NET 15عناصر التحكم في بيئة 

 15 ملقم ويبعناصر تحكم 

 HTML 15عناصر تحكم 

Documnt 25 

 26 تنسيقات الصفحة

ع األدوات في الصفحة  33 توض 

 Page 37( الفئة ) الصنف 

Rendering 40 

 Button 42األداة 

 TextBox 50 األداة

 Label 56  األداة

 Literal 52   األداة

 CheckBox 60  األداة

 RadioButton 64  األداة

 HyperLink 67  األداة

 LinkButton 71 األداة
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 Image 75  األداة

 ImageButton 72األداة 

 PlaceHolder 22األداة 

 Panel 25األداة 

 Calendar 90األداة 

 96 القوائم

 CheckBoxList 92القائمة  

 RadioButtonList 103 القائمة

 ListBox 106 القائمة

 DropDownList 111 القائمة

 115 الفهرس

 


