
 validation controls أدوات التحقق

 

 تستخدم هذه األدوات عند تصمٌم موقع ٌحتاج المستخدم فٌها إلى إدخال معلوماته الشخصٌة فً أدوات 

 صحة المعلومات .......... وظٌفة هذه األدوات هً التحقق من كلمة مرور , اٌمٌل , اسم مثل textboxالـ

  بوجود هذا الخطأ. (ئصنكتب نصها فً الخصا)فً حال وجود الخطأ تظهر لنا رسالة

 : toolboxتوجد هذه األدوات فً الـ 

 

                          

 بالعمل لتً تستخدماخصائصها  أهم وعلىعلى هذه األدوات سنتعرف  من خالل األمثلة

 

 

 

 

 

 

 



1 _Required Field Validator 

 وي على قٌمة )غٌر مسموح بأن ٌبقى فارغ(.أي أن هذا الحقل ٌجب أن ٌحت

 من أهم خصائصها:

 *control to validate: ومن هنا نحدد الـtextbox قٌمته الذي سٌتم التحقق من. 

*Error Messageٌها رسالة الخطأ التً ستظهر عند وجود خطأ فً اإلدخال.: نكتب ف 

مثال: 

 

  لكن لم نربطها فٌها بعد usernameهو  IDالتً تملك  textboxوضعنا األداة بجانب الـ 

                                   

وها هو  Forecolorترت لها لون من خاصٌة واخ سالة الخطأت رت األداة التً سنربطها فٌها وكتباختر

 التنفٌذ:

 

 

 

 

 



2 _Range Validator: 

الذي سأحدده لها فً الخصائص وأهم  الضمن المج محصورة دخلة إن كانتمالقٌمة الللتحقق من 

 خصائصها: 

 *control to validate: ومن هنا نحدد الـtextbox قٌمته الذي سٌتم التحقق من. 

* Maximum value للمجال الصغرى: لتحدٌد القٌمة. 

 *Minimum value للمجال العظمى: لتحدٌد القٌمة. 

*Error Messageٌها رسالة الخطأ التً ستظهر عند وجود خطأ فً اإلدخال.: نكتب ف  

 مثال:

 

 :من الخصائص ونحدد مجال العمر ونكتب رسالة الخطأ textboxـنربطها مع ال

                                

التنفٌذ:

 

 

 

 

 



3 _compare validator: 

طأ فً حال االختالف أكٌد كلمة مرور( وتظهر رسالة الختستخدم لمقارنة قٌمتٌن مع بعضهما )كلمة مرور وت

 من أهم خصائصها:

 *control to validate: ومن هنا نحدد الـtextbox ه.الذي سٌتم التحقق من 

 *control to compare: ومن هنا نحدد الـtextbox  فٌه. المقارنة مع القٌمة الموجودةالذي سٌتم 

*Error Messageٌها رسالة الخطأ التً ستظهر عند وجود خطأ فً اإلدخال.: نكتب ف  

مثال: 

 
 كتب رسالة الخطأ:سنقارن معها ون ونحدد التً  textboxنربطها مع الـ

                               
 عند التنفٌذ:

 

 

 

 

 

 

 



4 _Regular Expression Validator: 

 لصٌاغة صٌغة معٌنة ٌتقٌد فٌها المستخدم عند ادخال القٌم مثل أرقام التلفونات واالٌمٌالت.......

 أهم خصائصها:

 *control to validate: ومن هنا نحدد الـtextbox ه.الذي سٌتم التحقق من 

*Error Messageٌها رسالة الخطأ التً ستظهر عند وجود خطأ فً اإلدخال.: نكتب ف  

*Validation Expression:نختار منها الصٌغة المناسبة  عند الضغط علٌها تظهر لنا نافذة. 

                         
 

 صٌغة المناسبة ونكتب رسالة الخطأونختار ال  textboxنربطها مع الـ

                                        : 

  

 



فٌكون التنفٌذ:

 

 وعند كتابة االٌمٌل بشكل صحٌح ال تظهر هذه الرسالة

             

 

 

5 _Validation Summary : 

 هذه األداة كل رسائل الخطأ فٌها.تجمع 

 

 

 

 

 

 



 التنفٌذ: عند

 

 إعداد الطالب : محمود الالذقانً


