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 רשימה נגללת

 אחת מהאפשרויות המוצעות.מרשימה את רשימה נגללת מאפשרת למשתמש לבחור 
 לימוד, קידומת טלפון, מקצוע וכד'. מגמתלמשל: בחירת ישוב מגורים, 

ישובים שניתן לכתוב אותם בדרכים  שמות , שם יישוב: ישדוגמהל . אחידותבהיתרון ברשימה הנגללת הוא 
וכד'(. בחירת מרשימה מבטיחה שכולם בחרו בשם יישוב הרשום  לציון-ראשצ"ל, ראשון)ראשון לציון,  שונות

 בצורה זהה.

 
  :רשימה נגללת
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 :טלפון השדהכותרת 

 .רשימת בחירה -טיפוס השדה 

היא תגית מכילה )יש לה תגית פתיחה ותגית סגירה(  selectהתגית 
ובתוכה ירשמו האפשרויות העומדות לבחירה, כל אפשרות בתגית מכילה 

 optionמסוג 

<select  

שם הקבוצה. השם נירשם פעם אחת בלבד ויהווה מזהה לאפשרות 
 שנבחרה.

 זהו השם שישמש את השרת. 

name = "prefix"> 

 . option valueנרשום משפט  לכל אפשרות 
 זהו הערך שיועבר לשרת עבור האפשרות שנבחרה.

<option value = "…"> 

 

 הערך שיוצג כאפשרות בחירה.
 value -שים לב, הערך שיוצג אינו חייב להיות זהה לערך שנרשם ב

)שיועבר לשרת( יהיה  value-למשל, ניתן להציג מילה בעברית והערך ב
 באנגלית.

 optionלאחר הערך, נסגור את תגית 

 <option/> ערך

 <select </selectסגירת תגית 

 

 , תוצג האפשרות הראשונה ברשימה.selected -אם לא נבחרה אפשרות ב
 ניתן לבחור את אחת האפשרויות להיות אפשרות ברירת המחדל:

 

<option value = "08" selected = "selected">08</option> 

 

 .selected -, כי זו האפשרות שנבחרה בשזו אינה האפשרות הראשונה, זוהי האפשרות המוצגתלמרות 

 

 בדיקת תקינות

יש מקרים שבהם נהוג להשאיר את האפשרות הראשונה ריקה, והמשתמש יבחר מרשימת אפשרויות 
  נייה:שמתחילה באפשרות הה

 

 

 

 

 תקינות לבחירה.לבצע בדיקת ו idלתת לתיבת הבחירה במקרה זה נצטרך 



   asp.net 3 תכנות בסביבת האינטרנט

 

blog.csit.org.il  הילה קדמן 

. לכל אפשרות יש תא במערך. אינדקס התא )המספר הסידורי של מערךהרשימה הנגללת היא אובייקט מסוג 

 התא במערך( תואם את מיקומה של האפשרות ברשימה.

 מחזירה את אינדקס האפשרות שנבחרה. selectedIndexהתכונה 

 .0רה היא , ולכן נבדוק אם האפשרות שנבח0התא הראשון במערך מספרו 
 נציג הודעה: "חובה לבחור אפשרות"  -אם כן  

 

 האם הוקלדו ספרות בלבד ?

 מספר הטלפון, שנת לידה וכד' מורכבים מספרות בלבד.

 נדרוש שהקלט יהיה מורכב מספרות בלבד:
var phone = document.getElementById("phoneNum").value; 
if (isNaN(phone)) { … הצג הודעת שגיאה …} 
 

 :isNaN  -  is Not a Number  משמעות הפעולה:
 אם הערך מכיל תווים שאינם ספרות. אמתתחזיר    )isNaNערך(הפעולה 

 .שקראם כל התווים הם ספרות בלבד יוחזר    

 

 נבצע למספר הטלפון שתי בדיקות תקינות:

 ( =!שונה       7 -)אורך מספר הטלפון שונה מ תווים. 7האחת:  אורך המספר הוא בדיוק  •
 השנייה:  המספר מכיל ספרות בלבד. •
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 :csבדף  #Cקוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רציפים צירת רשימה נגללת לערכיםי

 נגללת לטווח שנים כדי שהמשתמש יוכל לבחור את השנה הרצוייה. ניצור רשימה

 :ג בטופס שבצד הלקוחנגדיר משתנה שערכו יוצ (aspx.csדף )בצד השרת 

 .אובייקט התאריךמתוך  נוכחיתהמקבל את ערך השנה  yearהמשתנה   :סברה

 :למשל. שלהם מהשנה הנוכחית נחשב את טווח השנים לפי המרחק

 from השנה הנוכחיתשנים לפני  30 :שנת התחלה 
 to השנה הנוכחית שנים לפני 10 :שנת הסיום 

 option value -הלולאה מוסיפה את שורות ה

 

 

 

 

 

 

 

  :שנבנתהבתוכה שילבנו את המחרוזת  select -נרשום את תיבת ה (aspxדף ) בצד הלקוח
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 תרגיל

 בנה טופס שיבקש מהמשתמש את המידע הבא:
 

 דרישה טיפוס שדה

 תווים 2שדה לא ריק, לפחות  תיבת טקסט שם משפחה

 תווים 2שדה לא ריק, לפחות  תיבת טקסט שם פרטי

 כל בדיקות התקינות לכתובת דוא"ל תיבת טקסט כתובת דוא"ל

 תאריך לידה:
 יום 

 חודש 
 שנה 

 
 (31 - 1רשימה נגללת )

 (12 - 1רשימה נגללת )
 תיבת טקסט

 
 מבחר יום חוקי בחודש.

 
 שדה לא ריק. מכיל ספרות בלבד.

 טלפון:
 קידומת 
 מספר 

 
 רשימה נגללת
 תיבת טקסט

 
 

 ספרות בלבד.שדה לא ריק. מכיל 

 או      כפתור רדיו שכבה
 רשימה נגללת

 

  כפתור רדיו מס' כיתה

 נבחרה לפחות מגמת לימוד אחת. תיבת בחירה מגמת לימוד

 לאחר בדיקות התקינות, יש להציג בטבלה את המידע שהתקבל בשרת.

 

 

 

 

 בדיקת תקינות ליום בתאריך

 

 :1דרך 

 לחודש שנבחר בהתאם

 הצג הודעת שגיאה  28 -גדול מאם היום  :2  אם 
 :4  אם 
 :6  אם 
 :9  אם 
 , הצג הודעת שגיאה.30 -אם היום גדול מ   :11  אם 

 

 :2דרך 

 לחודש שנבחר בהתאם
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 lastDay = 28 :2  אם 
 :4  אם 
 :6  אם 
 :9  אם 
 lastDay = 30   :11  אם 

 הצג הודעת שגיאה. lastDay -אם היום גדול מ

 

 יום. 31עבור חודש שבו בצע בדיקת תקינות אין צורך ל  שים לב!
 

 

 switch caseבהתאם ...   
 ראה תחביר ההוראה בדף הסביבון

 
  

 
 

  


