
 
 

١ 

 
 

 
MS-DOS 

 
 
 
 
 

 
 

Prepared By 

Yahia Ghazy 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢ 

 الفصل االول

 
 مقدمة عن نظام التشغيل

MS-DOS 
 

 
 
 

 : يتكون احلاسب االىل من الوحدات اآلتية 

 (I/N):  وحدات االدخال -١

 (I/O): وحدات االخراج -٢

 (CPU) وحدة التشغيل املركزية -٣

  (Internal Storage) وحدات التخزين الداخلية -٤

  (Auxiliary Storage) وحدات التخزين الثانوية -٥

 : و ســـــوف نتنـــــــاول كــل عنصــــــر منهــــم علــــى حــــــــدة 
 
 )N/I(:  وحدات االدخال -١

 : هى الوحدات التى يتم عن طريقها ادخال املعلومات و الربامج اىل وحدة املعاجلة املركزية و تشمل 

  )  Keyboard( فاتيح  لوحة امل-أ

  )Mouse(   الفأرة -ب

  ) Light Pen( القلم املضئ -ج

 مكونات احلاسب اآلىل: اوالً 
 



 
 

٣ 

   )Graphics Tabels(   لوحة الرسم -د

 )Joustick ( عصا التحكم -هـ 

  )Scanner (  املاسح الضوئى-و
 
 )O/I(: وحدات االخراج -٢

 :ا ، و تشمل هى الوحدات التى يتم عن طريقها اخراج املعلومات و النتائج بعد معاجلته

  )Printer ( آلة الطباعة -أ

  )Plotter(  آلة الرسم -ب

    )Monitor (  شاشة العرض-ج
 
 : و تشمل)CPU( وحدة التشغيل املركزية -٣

  )A.L.U(  وحدة احلساب و املنطق-)أ(

  )C. uU(  وحدة التحكم -)ب(
 
  :  و تشمل )Internal Storage( وحدات التخزين الداخلية -٤
 
  )RAM( ذاكرة التخزين العشوائى -أ

  )ROM(  ذاكرة القراءة فقط -ب
 
 :  و تشمل )Auxiliary Storage( وحدات التخزين الثانوية -٥
 



 
 

٤ 

  )Floppy Disk(  االسطوانة املرنة -أ

  )Hard Disk(  القرص الصلب -ب
 
 
 
 
 :تتكون لوحة املفاتيح من اموعات االتية 

 KYPEWRITER KEY AREA                               مفاتيح كتابة احلروف      -١

                                             NUMERIC KEYPAD مفاتيح االرقام  -٢

 FUNCTION CONTROL KEYS         مفاتيح الوظائف                            -٣

 CURSOR CONTROL KEYS       مفاتيح حتريك املؤشر                              -٤

                                                 EDITING KEYS مفاتيح تعديل الكتابة  -٥

                                                  CONTROL KEYS  مفاتيح التحكم-٦

 INDICATOR LIGHTS           تبني حالة التحكم    كما تضم املصابيح االشارية التى-٧

 :و فيما يلى شرح اموعات السابقة  
 
  : مفاتيح كتابة احلروف-١

والـتى تســتخدم الدخـال البــيانات اىل   % #$هـى جمموعـة مفاتــيح احلـروف واالرقــام  وبعـض الــرموز اخلاصـة مــثل      
 . احلاسب

 
 

 KEYBOARDلوحة املفاتيح : انياً ث



 
 

٥ 

 -: مفاتيح االرقام -٢

  تثبيت االرقام بالضغط على مفتاح تثبيت االرقامتسـتخدم جمموعـة مفاتـيح حتـريك املؤشـر كمفاتيح لالرقام بعد     
NUM LOCK  

 
 
 : مفاتيح الوظائف-٣

ربنامج الـتى تسـتخدم معـه املفاتـيح ووظيفـتها         F10 حـتى  F1 هـى جمموعـة مفاتـيح حتمـل الـرموز      وحيـدد اـل
  والتى ختتلف من برنامج اىل اخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 -:مثـــال 

 -: فان مفاتيح الوظائف تكون كاالتى BASIC.COM البيسك عند تشغيل معاجل لغة 

F1: الصدار االمر LIST 

F2: الصدار االمر RUN وهكذ حتى F10 

 :جند ان LOTUS 1-2-3 بينما عند تشغيل برنامج معاجلة اجلداول االلكرتونية

F1طلب عرض الشاشات املساعدة HELP   وهكذا. 
 
 -:CURSORاتيح حتريك املؤشر  مف-٤

تى تومض باستمرار على الشاشة وهى حتدد موضع احلرف      CURSOR املؤشـر *  هـو الشـرطه الصـغرية اـل
  .التاىل للكتابة



 
 

٦ 

 جمموعـة مفاتـيح حتـريك املؤشـر الـتى حتمـل اشـكال االسـهم حتـرك املؤشـر العـلى واسـفل واىل اليمني واليسار                 *
 .فان وظيفته تعتمد على الربنامج الذى تستخدم فيه  PgUp, PgDn,Home,End اما املفاتيح

 
 -:مثال 

end لدفـع املؤشـر اىل اعـلى يسـار الشاشـة      home يسـتخدم  wordstar عـند تشـغيل معـاجل النصـوص    

ة السـطر      وهـذه  ،للـتقدم صـفحة    PgDn, للعـودة اىل الصـفحة السـابقة    PgUp لـتحريك املؤشـر اىل هناـي
 . الوظائف ختتلف بأختالف  الربامج

 
 -: مفاتيح تعديل الكتابة -٥

 تؤدى وظيفة تعديل اخطاء كتابة البيانات اثناء الكتابة على لوحة املفاتيح

 الوظيفة املفتاح

BACK SPACE ï 
TABó 

DEL 

 العودة للخلف حرف مع مسح احلرف السابق

 سافاتحتريك املؤشر لألمام عدد من امل

 مسح احلرف احلاىل

 
 
 -:  مفاتيح التحكم-٦

 -:ENTER   مفتاح االدخال-أ 

 . عند الضغط عليه ينقل البيانات املكتوبة على الشاشة اىلالذاكرة  وحيرك املؤشر اىل بداية السطر التاىل
 



 
 

٧ 

 -: CAPS LOCK  مفتاح تثبيت العاىل-ب

 . تى الضغط علية مرة اخرى لتعود احلروف الصغريةبالضغط علية يثبت كتابة احلروف باحلروف الكبرية ح
 
 -: NUM LOCK  مفتاح تثبيت االرقام-ج

 .يثبت كتابة االرقام من مفاتيح حتريك املؤشر حتى الضغط عليه مرة اخرى لتعود املفاتيح اىل حتريك املؤشر
 
  SCROLL LOCK :  مفتاح تثبيت الشاشة-د 

   نع مسح االسطر العليا لكتابة سطور جديدةعند امتالء الشاشة بالبيانات يستخدم مل
 
 -: PRINT SCRN  مفتاح طباعة الشاشة-هـ

وتثبيـتة ثـم الضـغط عـلى مفـتاح طـباعة الشاشـة تطـبع صـورة مـن            SHIFT عـند الضـغط عـلى مفـتاح العـاىل     
 . البيانات التى على الشاشة على الة الطباعة

 
 -: CTRL   مفتاح التحكم-و

 الضغط معه على املفاتيح االخرى يؤدى بعض الوظائف اهلامة مثلبالضغط علية وتثبيتة و

CTRL +C يوقف تشغيل الربنامج  . 

 CTRL+Sيؤدى وظيفة املفتاحSCROLL  LOCK      .  

    CTRL +ALT +DELتؤدى اىل مسح الذاكرة واعادة تشغيل احلاسب  . 

 - :ALT  مفتاح التغيري-ز 

  املفاتيح االخرى يؤدى وظائف خمتلفة مع الربامج املختلفة بالضغط علية وتثبيتة والضغط معه على



 
 

٨ 

 :املصابيح االشارية -٧
 

باإلضـافة للمفاتـيح تـزود لوحـة املفاتـيح فـى بعـض انـواع احلاسـبات الشخصـية مبجموعـة مـن املصـابيح االشارية                    
 : التى تدل على حالة مفاتيح التثبيت مثل

 CAPS ت االرقـام و مصـباح تثبيـت العـاىل    يضـىء عـند تثبيـ    NUM LOCK مصـباح تثبيـت االرقـام   

LOCK          ية و مصـباح تثبيـت الشاشـة     SCROLL LOCKيضـىء عـند تثبيـت احلـروف العاـل
 .يضىء عند الضغط على مفتاح تثبيت الشاشة 

 
 
 
 
 : DOS- MS  تعريف نظام التشغيل-١

ربامج تقـوم بإجــراءات التشـغيل الضـرورية ألدارة مجـيع           وحـدات احلاسـب مـن طــراز    هـو جمموعـة مـتكاملة مـن اـل
IBM ويطلــق علــيه الــــ .  أو املــتوافقة معهــاDOS  وهــى أختصــار لألحــرف األوىل مــن العــبارة DISK 

OPRAITING SYSTEM .  

 .وحيتفظ بربامج نظام التشغيل على اسطوانات مرنة أو يتم وضعه على األسطوانة الصلبة 
 
 :DOS- MS وظائف نظام التشغيل -٢

 .انات والتعليمات بني الذاكرة الرئيسية واألسطوانات  حتويل ونقل البي-أ

 . بدء تشغيل احلاسب والقيام بعدد من األختبارات للتأكيد من سالمة التوصيالت الكهربائية -ب

 و وظائفه MS-DOS تعريف نظام التشغيل : ثالثاً 



 
 

٩ 

ــتحكم فــى مجــيع         -ج ــتى تســمح لــك بال ــتم إدخاهلــا عــن طــريق لوحــة املفاتــيح وال ــتى ي ــبول أوامــر التشــغيل ال  ق
 .مكونات احلاسب 

 ستخدم من احلصول على نسخ اضافية من امللفات من على األسطوانة إىل أسطوانة أخرى  متكني امل-د

 . نقل التعليمات والبيانات إىل وحدة الطباعة -هـ
 
 
 
 
 

ــرامج احلاســب فــى العــامل عــدة      MICROSOFTانتجــت شــركة   ــتاج ب  األمريكــية وهــى أشــهر شــركات أن
ات خمـتلفة ولكنها واحدة فى األساس ولكنها   ورغـم أن األصـدار  MS-DOSأصـدارات مـن نظـام التشـغيل      

ــد          ــتى تضــاف مــن اصــدار اىل اخــر وال يلغــى األصــدار اجلدي ــيات ال ــث األمكان ــن حي  NEW( خمــتلفة م

VERSION(  األصدار الذى قبله . 
 

 . ويشمل اجلدول التاىل أهم األختالفات بني اصدارات نظام التشغيل 
 

 االصدار  التغريات األساسية

 MS-DOS 1.0 .ول واألساسى لنظام التشغيل االصدار األ

 DS( MS-DOS 1.25(أتاح التعامل مع األقراص ذات الوجهني 

 MS-DOS 2.0 أضاف حتسينات جديدة لتنظيم القرص الصلب

ــثل أمــــر         ــدة مــ ــر جديــ ــاف أوامــ ـــية الكــــثافة وأضــ اســــتخدم األقــــراص عاـل
ATTRIB 

MS-DOS 3.0 

 MS - DOSإصدارات نظام التشعيل : رابعاً 
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 االصدار  التغريات األساسية

ATTRIB 
 MS-DOS 3.1 أتاح التعامل مع الشبكات احمللية

 MS-DOS 3.2  بوصة٣٫٥أتاح التعامل مع األقراص ذات احلجم 

ــم     ــراص ذات احلجــــــــــ ــع األقــــــــــ ــتعامل مــــــــــ ـــــــــ ــاح اـل ــة٣٫٥أتــــــــــ   بوصــــــــــ

  والكثافة العالية وأضاف أوامر جديدة

MS-DOS 3.3 

ــية الــتعامل مـــع     وأتـــاح MEM وأمـــر DOS SHELLأضــاف إمكاـن
 التعامل مع عدد أكرب من امللفات

MS-DOS 4.0 

 
 
 

 االصدار  األساسيةالتغريات 

ــرنامج    ــلى بــــــــــــ ــينات عــــــــــــ ــاف حتســــــــــــ   . DOSSHELLأضــــــــــــ

وأضــاف حتســينات  .  )EDITOR( واســتخدم منســق نصــوص جديــد  
وأضـاف أوامر  . كـثرية لألسـتفادة مـن الذاكـرة والـتعامل مـع الذاكـرة األضـافية               

جديـدة الســرتجاع امللفــات احملذوفــة أو إعــادة القــرص إىل حالــته الســابقة قــبل   
 ، كمــا أضــاف تســهيالت فــى الــتعامل مــع ســطر األوامــر تتمــثل  إعــادة تشــكيله

فــى احلصــول عــلى معلومــات مســاعدة عــن أى أمــر أو ختــزين األوامــر الســابقة    
 واسرتجاعها أو تعديلها بسهولة 

MS-DOS 5.0 
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 االصدار  األساسيةالتغريات 

  وأضاف MS-DOS 5.0أضاف حتسينات علىاالصدار السابق 
. مع الذاكرة األضافية حتسينات كثرية لألستفادة من الذاكرة والتعامل 

 الذ يستخدم الصالح SCANDISKوأضاف أوامر جديدة مثل امر 
 الذى يستخدم ملسح  DELTREEاعطال القرص الصلب و امر 

 .الفهارس الفرعية  بكل حمتوياهتا  

MS-DOS  6.0 - 6.22 

 
 
 
 

تكون نظـام التشـغيل احلديـث      األساسـية للـنظام   مـن اربعـة ملفـات أساسـية متـثل البنـية       MS-DOS 6.22 ـي
 :هذه امللفات هى . والعمود الفقرى له 

1 -BIO.SYS        
2 - MS-DOS.SYS   
3 - COMMAND.COM   
4-DBLSPACE .BIN 

١-sys.BIO  

 .هذا امللف حيتوى علي جمموعة التعليمات والربامج التى تنظم عمليات االدخال واالخراج االساسية 
   [ BASIC INPUT/OUTPUT [ BIO ] ] 

 
 
٢- SYS.DOS-MS 

 MS-DOS امللفات األساسية فى نظام التشغيل: خامساً 



 
 

١٢ 

هـذا الـربنامج يـتكون مـن جمموعـة بـرامج فرعـيه صـغريه خيتص كل منها مبعاجلة احدى العمليات داخل احلاسب               
 بتسـهيل تنفـيذ بـرامج التطبـيقات عـلى احلاسـب ويالحظ ان اسم هذا       MS-DOS.SYSوخيـتص بـرنامج     

نظام التشـغيل ومـن       MSامللـف مقـرونا باسـم شـركة          ن الربناجمني انه يتم    وهـى الشـركه املنـتجة ـل  خصـائص هذـي
حتميـلها فـى ذاكـره احلاسـب مبجـرد نشـغيل اجلهـاز فـى كل مرة دون تدخل من املستخدم بواسطة برنامج خاص             

 ويبقـيان فـى ذاكـرة احلاسـب بصـفة مسـتمرة حـتى اثـناء تنفـيذ بـرامج التطبيقات الن بدوهنما                  BOOTامسـه   
 و اخراج املعلومات التى متت معاجلتها بواسطه هذه الربامج الميكن ادخال البيانات اخلاصة هبذه الربامج ا

 
٣- COM.COMMAND 

تى تدخـلها للحاسـب  حيـث يقـوم بأسـتقبال هـذه االوامـر تنفيذ  املطلوب منها               هـذا الـربنامج خـاص باالوامـر اـل
تاريخ عـند ب          . عـن طـريق بـراجمها الفرعـية          ربنامج بعـض املهـام احملـددة مـثل مهمـة حتديـد اـل ة تشغيل  وهلـذا اـل داـي

 والتى <:C او  <\:A الذى يظهر اما بالصوره DOSكذلـك مهمـة اظهـار حمـث نظـام التشـغيل       . احلاسـب  
 يبدء من عندها التعامل مع اوامر النظام جبانب مهمة تنفيذ االوامر الداخليه لنظام التشغيل 

 
٤- BIN.DBLSPACE 

ــة اذا مــا رغــب املســتخدم فــ      ــربنامج  يســتخدم فقــط فــى حال ــزيادة   هــذا ال ى ضــغط ملفــات القــرص الصــلب ل
مسـاحة القـرص فيـتم ختـزين بـيانات القـرص قبل الضغط فى هذا امللف حتى اذا ما رغب املستخدم فى اعادة            

 .  فك الضغط يتم اسرتجاع البيانات االولية للقرص من هذا امللف 
 
 
 
 

 MS-DOSمكونات نظام التشغيل : سادساً 
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 : تنقسم مكـونات نـظام التشغيل اىل جزئني بناء على مكان وجودها

ــى الذاكــرة الدائمــة       اجل-١ ــزء املوجـــود ف  ROM BIOS     و يســمى RESIDENT  ROMـ
ــيت حيــتاجها احلاســب وهــذا  اجلــزء يعمــل     ووظــيفة هــذا اجلــزء االشــراف عــلي العملــيات االساســيه واحلــيويه ال
ــراجمه تعمــل مبجــرد الضــغط عــلى مفــتاح التشــغيل اخلــاص       باســتقاللية عــن بــاقي أجــزاء نظــام التشــغيل اي ان  ب

 غــري موجــود وجيــب     DOS  ولكــن جيــب ان ننــبه ان بــاقى ال    UNIT SYSTEM دة الــنظام بوحــ
حتميل (هـى الـتى تقـوم بذلك    ROM  حتمـيله قـبل أن يصـبح العمـل عـلي اجلهـاز ممكـنا والواقـع ان بعـض بـرامج          

 ) RAM اجلزء الباقى اىل الذاكرة

سـى مـن نظـام التشـغيل و       و يشـكل اجلـزء األسا  DISK RESIDENT اجلــزء املوجـود باالسـطوانة    -٢
 : ميكن تقسيمه بدوره اىل    جزئني

 S بصفة دائمة و متثله ثالثة ملفات تسمى ملفات النظام  RAM جـزء يـتم حتمـيله فـى ذاكـرة العمل      -    أ  

SYSTEM  FILE    ووجود هذا اجلزء ضرورى لبدء عمل احلاسب. 

تم حتمـيله فـى ذاكـرة العمـل      -   ب    اليه ويتم مسحه منها مبجرد إنتهاء التعامل  عـند احلاجة  RAM  جـزء ـي
    DOSمعه و متثله ملفات برامج أوامر ال

 
 
 

 :يتم ذلك باتباع اخلطوات التالية

 .الكهرباء للجهاز باستخدام املفتاح اخلاص بالتشغيل ) فتح( توصيل-١

  ضبط االضاءة باستخدام املفاتيح املوجود مبقدمة الشاشة-٢

 خطوات تشغيل احلاسب: سابعاً 
 



 
 

١٤ 

 ارة تشري اليك بتحميل نظام التشغيل بعد فرتة تظهر عب-٣

نظام فـى احلاسـب يظهـر حمث ال      -٤ كداللة على امتام عملية التحميل واستعداد النظام   DOS بعـد حتمـيل اـل
 اذا كـان التحمـيل مـن    <A   بالصـورة اآلتـية   DOS ألداء الوظـائف  املطلوبـة مـنه و عـادة يكـون حمـث ال      

 .كان نظام التشغيل قد مت وضعه على األسطوانة الصلبة  اذا <C وتظهر العالمة <Aحتت حمث النظام 
 

 :وعموما توجد طريقتان لتشغيل الكمبيوتر وهى على النحو التاىل  

 .وتستخدم فى حالة بدء العمل على جهاز احلاسب :  التشغيــل البـارد-١

دون  ( RESET )وتســتخدم عــند رغــبة  املســتخدم إعــادة حتمــيل اجلهــاز       :  التشــغيل الدافــىء  -٢
   . RESET أو مفتاح الـ ON/OFFإستخدام مفتاح 

 
 : تشغيل الكمبيوتر على البارد -١

ـ -أ   .<A فى املشغل  "DOS"  ادخل أسطوانة اـل

نظام مـن نفسـه     (  لفـرتة قصـرية     <A ستضـاء ملـبة املشـغل        -ب وتـتوقف فرتة األنتظار على الذاكرة  ) ليـتحقق اـل
 املوجودة باجلهاز

 .اول سحب األسطوانة من املشغل أثناء اضاءة اللمبة حتى ال تفقد أو تتلفال حت: ملحوظة هامة  

 املعلومات املوجودة باألسطوانة

ـ              تأكد من وجود اـل ستظهر الرسالة  " DOS" وفـى حالـة األنـتهاء مـن اختـبار الكمبـيوتر ملكوناتـه الداخلـية واـل
 -:التالية 

CURRENT DATE IS TUE  1-01-1980 
ENTER NEW DATE ( MM - DD - YY ) : 



 
 

١٥ 

قــد متــت بــنجاح وحيــثك عــلى ادخــال    " DOS" وهــى تعــنى ان عملــية  حتمــيل نظــام تشــغيل األســطوانة ال   
 : فستظهر رسالة أخرى " DOS "التاريخ بينما إذا كنت قد ادخلت اسطوانة اخرى غري اسطوانة الـ 

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR 
REPLACE AND STRIKE ANY KEY WHEN READY 

ثـم الضـغط عـلى اى مفـتاح عـندما تكـون       dos  وهـى تطلـب مـنك تغـيري االسـطوانة املوجـودة باسـطوانة الــــ        
 جاهز 

 :  تشغيل الكمبيوتر على الدافىء -٢

ية لتشـغيل اجلهـاز وتكـون بالضـغط على مفتاح          DEL ومفتاح   ALT ومفتاح CTRLوهـى الطـريقة الثاـن
 .فى آن واحد 

 
 
 
 

تم تشـغيل أحـد وظـائ      DOS  عن طريق كتابة اسم األمر املناظر هلذه الوظيفة بعد حمث ال DOS ف الـي

 اىل  DOS و تنقسـم األوامـر الـتى ميكـن توجـيهها اىل نظـام ال       .   ENTER  ثـم ضـغط مفـتاح االدخـال    
 اوامر داخلية واوامر خارجية 

 : و يوضح اجلدول اآلتى الفروق بينهما
 

 األوامر الداخلية األوامر اخلارجية 

ال بد من وجود امللف املناظر على االسطوانة املوجودة باحلاسب عند 
 تشغيل هذا األمر  

 DOSيتم ختزين مجيع االوامر مبجرد حتميل اجلهاز بنظام التشغيل 
 فى الذاكرة 

 MS-DOS التشغيلأوامر نظام : ثامناً 
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  وجودها دائم بالذاكرة مبجرد حتميلها وجودها غري دائم بالذاكرة وجيب حتميلها كل مرة عند إعادة استخدامها 

 
تم فـى بقـية هـذا الفصـل تعـريف بعـض األوامــر السـهلة االسـتخدام فـى نظـام التشـغيل              وقـبل أن    .  DOS وـي

 DOSنســتعرض هــذه األوامرجيــب توضــيح أنــه توجــد العديــد مــن الطــرق الــتى ميكــن كــتابة األمــر هبــا فــى الـــ   
فى شرح الصورة العامة   [ ] ويسـتخدم القوسان املربعان  .وسـوف يـتم هـنا شـرح أكـثر هـذه الطـرق اسـتخداما        

 . ألى من األوامر للداللة على أن ما بينهما اختيارى أى أنه ميكن توجيه األمر بدون هذا اجلزء
 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيري الوقت باحلاسب : الغرض من االستخدام 

ـوع األمـــــر   .أمــــر داخــلى : ـن

    TIME [ HH [ :MM[:SS .PP]]]: الصورة العامة 

 .يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض الوقت احلاىل باحلاسب : حيث 

 HH  23 .. 0 حتدد الساعة والتى جيب ادخاهلا فى النطاق من.  

 MM59..... 0   حتدد الدقائق و جيب ادخاهلا فى النطاق من . 

 SS59 ...... 0  حتدد الثوانى و جيب ادخاهلا فى النطاق من . 

 TIME   لعرض و تغيري الوقت األمـــــر-١



 
 

١٧ 

PP 99.. 0 دد األجزاء من الثانية وجيب ادخاهلا فى النطاق منحت  . 

 ١٢ ص Time االمر -١

 فقط ١٢ : ١ وليس من ٢٤ :١يراعى عند كتابة التوقيت انة يتم ترقيم الساعات فى جهاز الكمبيوتر من * 
 . حتى يتثنى له ان يفرق بني التوقيت الصباحى والتوقيت املسائى 

  مثال

                    C: \ Time   5:30  -1  صباحا ٣٠الساعة اخلامسة والدقيقة  لتغري الوقت اىل 

                 
                  C: \ Time  17 ; 30 -2  مساءا٣٠لتقدير التوقيت اىل الساعة اخلامسة والدقيقة 

               
                C: \ >Time -3         الستعراض التوقيت احلاىل                                    

                           
 current Time                                                      لالشارة ان التوقيت مساءا 

is      5 : 30 : 01.10  P   
enter new Time ( HH : MM : SS . PP )                                              

               

 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيري التاريخ باحلاسب: الغرض من االستخدام 

 أمـر داخلى: نـــوع األمـــر 

 DATE  لعرض و تغيري التاريخ األمر-٢



 
 

١٨ 

      DATE [MM/DD/YY]: الصيغة العامة 

   حتدد الشهر  MM.يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض التاريخ احلاىل باحلاسب :  حيث 

DD    حتدد اليوم   YY حتدد السنة 

 : مثال 

 ١٩٩٤لتحديد التاريخ داخل احلاسب باخلامس والعشرين من شهر مارس سنة 

DATE 3/25/94    OR    DATE 3/25/1994 

 
 

 
 

 .يستخدم هذا األمر ملسح البيانات املوجودة على الشاشة : الغرض من االستخدام 

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 

 CLS: ة العامة الصور

و يسـتخـدم هـذا األمـر عـندما توجـد بـيانات كـثرية عـلى الشاشـة مل تعـد هـناك حاجـة هلـا و نرغـب فى مسح                   

  .هذه البيانات كى نتمكن من متابعة بيانات أخرى على الشاشة

  CLS  ملسح البيانات املوجودة على الشاشة األمر-٣



 
 

١٩ 

                                                        A:>CLS: مثال 

 

  

 يستخدم هذا األمر ملعرفة رقم اإلصدار من النسخة احلالية من نظام التشغيل: الغرض من االستخدام 

DOS . 

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 

 VER: الصورة العامة 

 : مثال 

 A>VER                                                                     

 :كاالتى  DOS نظام التشغيل حيث يقوم احلاسب بعرض رقم االصدار احلاىل من 

           MS-DOS VERSION 6.22 

 

 
 

 

 VER  ملعرفة رقم اإلصدار األمر-٤

 DOSKEY   إلسرتجاع االوامر السابقة-٥



 
 

٢٠ 

يستخدم هذا األمر السرتجاع االوامر السابقة لالمر احلاىل و التى تسجل فى ذاكرة : الغرض من االستخدام 

 éاحلاسب و تسرتجع عند الضغط على مفتاح السهم العلوى  

 أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 

 C:\ DOSKEY: مة الصورة العا

 : مثال 

      C:\ DOSKEY 

  حيث يقوم احلاسب بتخزين االوامر التى سوف يتم ادخاهلا تباعاً اىل احلاسب 

 : و عند كتابة االوامر التالية 

C:\ DIR /S 

C:\ CD DATA 

C:\ DIR *.EXE 

 هور اخر امر تلقائياً   سوف يتم ظéفإنه مت تسجيلهم فى الذاكرة و عند الضغط على مفتاح السهم العلوى  

      C:\ DIR *.EXE 

 و عند الضغط على نفس املفتاح مرة اخرى سوف يظهر االمر السابق لالمر املعروض 

C:\ CD DATA 
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 . و هكذا اىل ان يتم االنتهاء من االوامر املسجلة فى الذاكرة 

 

 

 

 

 

 

اىل لذاكرة احلاسب و احلجم يستخدم هذا األمر لعرض مواصفات احلجم االمج: الغرض من االستخدام 

 املشغول منها فى الوقت احلاىل و احلجم الذى يشغله نظام التشغيل و احلجم اخلاىل املتبقى للمستخدم 

 أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 

 C:\ MEM: الصورة العامة 

 C:\ MEM      : مثال  

 .  املعلومات عن ذاكرة احلاسب  حيث يقوم احلاسب بعرض الشاشة التالية و التى حتتوىعلى كل

 

Memory Type        Total    =   Used   +   Free 

----------------      -------        --------      -------- 

Conventional          640K        31K         609K 

 MEM    لعرض مواصفات الذاكرة-٦



 
 

٢٢ 

Upper                      155K        155K        0 K 

Reserved                 384K       384K        0 K 

Extended (XMS)      7,013K    5,989K    1,024K 

----------------             ----------    -----------   ----------- 

Total memory          8,192K    6,559K    1,633K 

Total under 1 MB      795K       186K        609K 

Largest executable program size       609K (623,152 bytes) 

Largest free upper memory block         0 K       (0 bytes) 

MS-DOS is resident in the high memory area. 

 

 prompt لتغيري شكل احملث -٧

 يستخدم هذا االمر لتغيري شكل حمث نظام التشغيل: الغرض من االستخدام 

 داخلى : نوع االمر    

 Prompt [[text ] [$character]]:  الصورة العامة  

وعندما نستخدم امر  ) A <كمثال( هذا االمر يستخدم لتغيري شكل حمث نظام اتشغيل -١: مالحظات 
PROMPT فقط دون وضع اى قيم فأن شكل احملث يكون اسم مشغل االسطوانات فقط  

 لتخليق شكل خاص للمحث واجلدول prompt من املمكن استخدام حرف او اعالن خاص مع امر -٢
 التاىل يوضح هذه احلروف والعالقات 

 احلرف او العالقة شكل احملث

= $٩ 
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$ $$ 

 t$ الوقت احلاىل

 d$ التاريخ احلاىل

 p$ الفهرس او الفهرس الفرع احلاىل

 v$ رقم اصدار نظام التشغيل

> $9 
< $L 

: $6 

  
 
  امثلة

 prompt  $p:  عند كتابة االمر -١

يكون شكل ) DB(فى حالة الفهرس احلاىل هو ( يتغري شكل احملث اىل الفهرس او الفهرس الفرعى احلاىل 
 c: \DBاحملث هكذا   

 Prompt $ p$ gعند كتابة االمر 

 c: \DB  <يتغري شكل احملث اىل

   $prompt $ T$Dعند كتابة االمر -٣

 sun 29/12/1997   07,55 : 11 : 13يتغري شكل احملث اىل 

  
 

 
 الفصل الثانى



 
 

٢٤ 

 
 اوامر ادارة امللفات

Handling Commands File 
 

 :ميكن  تقسيم أوامـر ادارة امللفات اىل أوامر خارجية و داخلية كاآلتى

 وامر الداخليةاأل

  DIR        امر استعراض امللفات املوجودة علىاالسطوانة

 COPY                      امر انشاء نسخه اخرى من امللف

 DEL                   امر الغاء امللفات

 REN                  امر اعادة تسمية امللفات 

 TYPE                امر اظهار حمتويات امللف على الشاشه

  : األوامر اخلارجيه

  MORE                       امر اظهار امللفات على الشاشه صفحه تلو الصفحه

  PRINT                                      امر طباعة عناوين امللفات على الة الطباعه

                                                       ATTRIB عرض و تغيري خصائص امللفات

  MOVE                                  نقل ملف من فهرس إىل فهرس آخر              

                                   XCOPY                نسخ امللفات بالفهارس و الفهارس الفرعيه

                                                 UNDELETE       ستعادة ملف حمذوف إ 
  



 
 

٢٥ 

سنتناول بالشرح فى هذا الفصل ادارة امللفات وميكنك بواسطة االوامر التى سنقوم بشرحها بالتفصيل تنفيذ 
 :اآلتى

 نسخ ملف من ملف اخر-١

 اظهار ملف على الشاشه -٢

  الغاء ملف-٣

 تغيري إسم ملف-٤

  إنشاء ملف-٥

  طباعة ملف على ألة الطباعه           -٦
 
  

 
 األوامر الداخلية: أوال 

 
 
 

 

اسـتعراض امسـاء امللفــات املوجـودة فـى األســطوانة عـلى الشاشـه مــع بعـض البــيانات        : الغـرض مـن االســتخــــدام  
 .عن هذه امللفات

ــــوع األمـــــر   أمـر داخلى: ـن

 DIR [file name (s)] [/p][/w]: الصورة العامة 

 :حيث     

  DIR امساء امللفات املوجودة فى األسطوانة أمراستعراض-١
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   :  file name (s)   الـتى  العالمـات اخلاصـة يـراد عـرض امللفـات      ف أو جمموعـة مـن احلـروف و   اسـم ملـ 
 تطابقها

/pتســـتخــدم الســتعراض أســماء امللفــات املوجــــودة فى االسطوانة صفحة بعد األخرى  . 

  /w  كتابة  مع) مخسة اعمدة ( تستخدم لعــــرض املـــلفـات املــوجـودة فى االسطـوانةعلى هيئة اعمدة
 : امــثـــلـــــه.. مساء امللفات فقطأ

 A>DIRالظهار أمساء  مجيع امللفات املـوجـودة فى االسطوانه على الشاشة نستخدم األمـر  )أ

صفحة  على الشاشة  مع التوقف بعد كل EXE الظهار أمساء مجيع امللفات التى هلا االمتداد)   ب
            A>DIR *.EXE  /p نستخدم األمر

            نستخدم األمر ظهار أمساء مجيع امللفات التى ليس هلا امتداد و تتكون من حرف واحدال )   ج

                               DIR ?.     A>   

بعرض عدد احلروف املتبقية على   األسطوانة بعد عرض أمساء   DIR دائما ما يقوم األمر:   مالحظة 
 امللفات 

                                                     

 
 
 
 

  .انشاء نسخه اخرى من ملف: الغرض من االستخــــدام
  .أمـر داخلى: نـــــوع األمــــر  

  COPY file1 file 2 [/v]: الصورة العامة 
 :حيث 

   file1   اسم امللف املراد عمل نسخة منه. 

 COPY  أمرانشاء نسخه من ملف-٢
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  file2    اسم امللف اجلديد املراد انشاؤه. 
 / V    االمر معامل جلعلCOPY    يتحقق من ان عملية النسخ قد متت على الوجه االكمل. 

 :امــثـــلـــــه  
  XYZ.COM ملف اخر ويسمى اىلCHKDSK.COMاملسمى لنسخ امللف) أ

   A> COPY  CHKDSK.COM  XYZ.COM . 

 نستخدم األمــر  BAKاىل ملفات هلا االمتداد  PASلنسخ مجيع امللفات التى هلا االمتداد) ب
            A>  COPY     *.PAS   *.BAK   

   CONالنشاء ملف جديد وذلك عن طريق استخدام االسم COPYميكن استخدام األمــر: مالحظة 

  
ــد يســمى   ) ج  COPY CONABC.DAT نســتخدم األمــــر  ABC.DATإلنشــــاء مــــلف جدي

تم ادخـال بـيانات امللـف سـطر سـطر و بعـد اال          وبعد ENTER نتهاء من كل سطر نضغط املفتاح وبعدهـا ـي
  . معا CTRL + Zاملفتاحني  االنتهاء من االدخال متاما نضغط

 
 
 
 
 

  .الغاء ملف من االسطوانه :الغرض من االستخــــدام 

  .أمـر داخلى :نـــــوع األمـــــر

 DEL file name :الصورة العامة 

 .املراد الغاؤههو اسم امللف      .. file name   :حيث 

 DEL   أمر حذف ملف-٣



 
 

٢٨ 

 :امــثـــلـــــه

 من االسطوانه ستصدر االمر التاىل   SAID44.BAS اذا اردت الغاء ملف باسم) أ

 A>DEL SAID44.BAS 

 حروف  ٧وعدد حروفها    DISK  اللغاء مجيع امللفات املوجوده على االسطوانه وتبدأ باحلروف )ب

  *.???A>DEL     DISK ستصدر االمر التاىل

 . اردت الغاء مجيع امللفات من على االسطوانه تستخدم االمراذا) ج

  A>DEL *.* 

 

 
 
 

 .تغيري اسم ملف على االسطوانه: الغرض من االستخــــدام

  .أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 

 REN  old file  new file :الصورة العامة 

  .هو اسم امللف املراد تغيري امسه  old file:حيث  

 REN   أمر تغيري اسم ملف على االسطوانه-٤



 
 

٢٩ 

       new file هو االسم اجلديد للملف.  

 -:امــثـــلـــــه 

   نستخدم األمر SAID1.DOC   اىل SAID.TETلـتــغــيــيــــــــــــر اســــــــــم امللـــــــــف      )أ

 SAID1.DOC  SAID.TET  REN A>  

  PRNخر اىل نفس االمساء ولكن بامتداد اLST لتغيري أمساء امللفات ذات االمتداد) ب

   *.LST  *.PRN  A> REN  

 

 

 
 

 .اظهار حمتويات امللف على الشاشه: الغرض من االستخــــدام

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 

 TYPE [ File name ]  :  الصورة العامة 

 : حيث

    File name هـواسم امللف املراد اظهاره. 

 : مثال 

                  ود فى االسطوانه على الشاشة نستخدم األمـراملوج   SAID1الظهار حمتويات امللف 
A>TYPE   SAID1     

 TYPE  أمر اظهار حمتويات امللف-٥



 
 

٣٠ 

 األوامر اخلارجية: ثانيا 

 
 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر جلعل املخرجات على الشاشة تعرض صفحة صفحة:  الغرض من االستخــــدام

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  

  MORE | [DOS  COMMAND ]: الصورة العامة 

 :امــثـــلـــــه

      . A> DIR | MORE) أ

 . سوف تظهر حمتويات االسطوانه صفحه صفحه

سـوف  تظهـر اول صفحه    (Piping) تسـمى  | عـلما بـان العالمـه   ENTERأضـغط عـلى مفـتاح االدخـال     

 ---MORE--- فى امللف وفى هنايتها كلمة

اى مفــتاح  ت هــذه الصــفحه نضــغط عــلىواالطــالع عــلى حمــتويا ---MORE--- بعـد ظهــور عالمــة ) ب

                                     .للحصول على الصفحه التاليه وايضا فى هنايتها نفس الرساله

 MORE أمر العرض-١
 



 
 

٣١ 

---MORE---   

 .وهكذا حتى هناية امللف 

  A> SAID.COM | MORE or MORE < SAID.COM)     ج

-MORE--- وفى هنـــايتها كــلمة  SAID.COMملســمىا سوف تظهر اول صـفحــه فى املـــلـف 

- . 

بعـد االطـالع عـلى حمـتويات الصـفحه االوىل والضـغط عـلى اى مفـتاح سوف تظهر حمتويات الصفحه الثانيه على              

 .  ---MORE---الشاشه وفى هنايتها ايضا نفس الرساله 

 .و هكذا حتى هناية امللف

 
 
 
 
 

 .باعة حمتويات امللفات النصية يستخدم هذا االمر فى ط: الغرض من االستخــــدام

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  

 PRINT  أمرطباعة ملف-٢
 



 
 

٣٢ 

  PRINT[file name ][device name]: الصورة العامة 

 : مثال 

C:\PRINT Autoexec.bat on LPT1 

  هو اسم امللف املراد طباعته Autoexec.batحيث 

 . دامه فى الطباعة  هو اسم بوابة التوصيل املتصل عليها اجلهاز املراد استخLPT1و 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يستخدم هذا االمر لعرض و تغيري خصائص امللفات: الغرض من االستخــــدام

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  

 ATTRIB ( + or - ) [/H] [/A] [/S] [/R]: الصورة العامة 

 . ة التى تليها  اللغاء اخلاصي-العطاء امللف اخلاصية التى تليها ، و عالمة + توضع عالمة 

 ATTRIB  أمرعرض و تغيري خصائص ملف-٣



 
 

٣٣ 

  : حيث

[H]  تقوم بتحويل امللف اىل ملف خمفى  

[A]  تقوم بتحويل امللف اىل ملف ارشيف  

[S]   تقوم بتحويل امللف اىل ملف نظام  

  [R] تقوم بتحويل امللف اىل ملف قراءة فقط 

 :امــثـــلـــــه  

  ملف خمفى نكتب االمر ABD.EXEجلعل امللف ) أ

 C:\ ATTRIB   +H    ABD.EXE  
 
  ملف غري خفى نكتب االمر ABD.EXEجلعل امللف ) ب

 C:\ ATTRIB   -H   ABD.EXE  
 
 
 
 
 

 

 .نقل ملف او عدة ملفات من مكان اىل اخر : الغرض من االستخــــدام

 MOVE  ملف من مكان اىل اخر أمرنقل-٤



 
 

٣٤ 

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  

   MOVE [ path1 ] [ file name ] [ path2 ]: الصورة العامة 

  : حيث

[ path1 ]املكان املراد نقل امللف منه  

[ file name ] هو اسم امللف املراد نقله  

[ path2 ] املكان املراد نقل امللف اليه 

 :امــثـــلـــــه  

ــنقل امللــف  ) أ    ــرس الفــرعى   AAA.TXTل ــن الفه ــرس الفــرعى  DATA  م  نكتــب INFO اىل الفه

 االمر

C:\ MOVE C:\DATA\AAA.TXT C:\INFO 

 

  نكتب االمرWIN اىل الفهرس الفرعى ISI لنقل كل امللفات من الفهرس الفرعى )ب

C:\ MOVE C:\ISI\*.*  C:\WIN 

 



 
 

٣٥ 

 
 
 

  .انشاء نسخه اخرى من ملف: الغرض من االستخــــدام

  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر  

  C:\XCOPY [ path1 ]  [ files ]  [ path2 ] [/s] : الصورة العامة

 :حيث 

 path1 اسم الفهرس املراد نسخ امللفات منه. 

  files    امساء امللفات املراد نسخها. 

path2 اسم الفهرس املراد نسخ امللفات اليه. 

 / Sمعامل جلعل االمر    XCOPY   يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهرس املراد النسخ منه . 

 : مثال 

تى تقـع فـى  الفهـرس الفـرع         مـع نسـخ كـل    DATA   اىل الفهـرس الفـرعى   DOS   ى   لنسـخ  امللفـات اـل
 DOSالفهارس الفرعية الواقعة حتت الفهرس 

   C:\DOS\XCOPY  *.*   C:\DATA    /S 

 :مالحظة 

 بأنـه يقـوم بنسخ امللفات املراد نقلها بطريقة اموعات حيث ان    COPY عـن امـر    XCOPY يتمـيز امـر   
  فإنه  XCOPYحد ثم يقوم بنسخه اىل املكان اجلديد اما امر  يقـرأ امللفـات بواقـع ملـف وا     COPYامـر  

يقـرأ عـدة ملفـات فـى املـرة الواحـدة ثـم خيـزهنا فـى الذاكـرة لـيقوم بنسخها مرة واحدة فى املكان اجلديد مما يوفر                  
املــرة الواحــدة عــلى حجــم ذاكــرة  كــثرياً فــى الوقــت الــالزم لعملــية النســخ ، و يــتوقف كــم امللفــات املنســوخة فــى 

 .جلهاز ا

 

 XCOPY أمر اخر  النشاء نسخة من ملف -٥



 
 

٣٦ 

 

 

  استعادة ملف مت حذفه و مطلوب اسرتجاعه مرة اخرى: الغرض من االستخــــدام

 .أمـر خارجى  :نـــــوع األمـــــر  

    UNDELTE: الصورة العامة 

   : حيث

 :سيقوم اجلهاز باعطاء الرسالة التالية فى حالة عدم وجود ملفات حمذوفة ) أ

NO ENTIRES WERE FOUND 

 حالة وجود ملفات حمذوفة سوف يقوم احلاسب بإعطاء اسم امللف احملذوف بدون احلرف االول اما فى) ب

و السرتجاع امللف جيب على املستخدم ادخال احلرف االول من اسم امللف، هذا  ) ?( الذى يوضع مكانه 

 :اذا كان امللف ميكن اسرتجاعه 

Directory: C:\WINDOWS 

File Specifications: *.*  

?UTOEXEC BAT        543    8-26-96    2:09p    ...A  Undelete 

(Y/N)?  

 UNDELETE  أمراستعادة ملف حمذوف-٦



 
 

٣٧ 

 اما اذا كان امللف ال ميكن اسرتجاعه فسيعطى احلاسب الرسالة التاية ) ج

Directory: C:\TEMP 

File Specifications: *.*  

** ?DFT3B30 TMP    37376  8-26-96  1:53p  ...A 

Starting cluster is unavailable. This file cannot be recovered 

with the UNDELETE command.  Press any key to continue.



 
 

٣٨ 

 الفصل الثالث

 التعامل مع الفهارس
 

 األوامر الداخلية: أوال 
 
 
 
 
 

 للبحث عن DOSعدة مسارات يسلكها الـ  / يسـتخدم هـذا األمـر لتحديد مسار         : الغـرض مـن االسـتخــــدام     
ويـتعامل هـذا األمـر مع امللفات التنفيذية التى تنتهى باألمتداد    . ري موجـود فـى الدلـيل احلـاىل          بـرنامج أو ملـف غـ      

.COM , .BAT , .EXE .   

ــــوع األمـــــر                                               .أمر داخلى : ـن

 PATH  ]أسم املسار[ ] ; أسم املسار[   : الصورة العامة 

  :أمــثـلــــه 

ربنامج املطلـوب تنفـيذه وذلك باستخدام االمر             بديله لكـى يبحـث فـيها عـن اـل  ميكـن حتديـد جمموعـه الفهـارس اـل

PATH  ومثال على ذلك 

       A> PATH \ PROGRAMS 

A> PATH \ DOS                                   

 PATH  عدة مسارات/  أمر حتديد مسار -١



 
 

٣٩ 

         A> PATH \ DIS ; B: ; C: / MAIN 

 فان مل :A   على الوحده  DOS عن االمر املراد تنفيذه فى الفهرس املسمىواالمر االخري معناه احبث

  فى الفهرس املسمى :C مع الفهرس الرئيسى فان مل جتده فاحبث فى الوحده  :B جتده فاحبث فى الوحده 

  \ MAIN. 

 

 

 

 

 . MD صاريستخدم لبناء فهرس جديد على االسطوانه وميكن استخدام االخت: الغرض من االستخــــدام

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر  

       directory name[ MKDIR[ : الصورة العامة 

 directory name[ MD       [ او                              

 :امــثـــلـــــــه   

 .C:\ MD LOTUS. على االسطوانه احلاليهLOTUS  لبناء الفهرس) أ

 MKDIR   أمر بناء الفهارس-٢



 
 

٤٠ 

 .C:\ MD   \ FILE \ DATA فهرس اخروميكنك فتح فهرس داخل ) ب

 .DATA  واسم الفهرس الفرعى  FILE    يتم فتح فهرس فرعى داخل فهرس اساسى امسه

 : مالحظة

وهـذه االمكانـيه    وبـناء الفهـارس ميكـنك مـن تكـرار امسـاء امللفـات عـلى اى اسـطوانه داخـل الفهـارس املخـتلفه            

 .غري متوفره بدون استخدام الفهارس

 
 
 
 

 مبعـنى غـري   CHANGE DIRECTORYاختصـار للتعـبري     CD االمـر : ن االسـتخــــدام الغـرض مـ  

ضـرورى عـند انشاء شجره     CD الفهـرس احلـاىل اى انـتقل اىل فهـرس اخـر واجعلـه هوالفهـرس احلـاىل واالمـر         

تعامل معهـا، فالـتعامل مـع       لزم كليهما يست  حمـتويات فهـرس فرعى ما من امللفات او الفهارس او   الفهـارس وعـند اـل

 .اوال االنتقال اىل هذا الفهرس

ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

 CD [ directory name ]: الصيغة العامة 

 CD  أمر التنقل بني الفهارس-٣



 
 

٤١ 

 : مثال 

  اننا نكتب االمر DOSاذا اردنا الدخول اىل الفهرس الفرعى 

C:\CD DOS 

 : مالحظات

  DIR  تأكد من اسم الفهرس الذى ترغب االنتقال اليه باستخدام االمر-١

ة وجـودك فـى فهـرس فـرعى يـتفرع مباشـرة مـن الفهـرس الرئيسـى يتسـاوى االمر            -٢     بصورتيهCD  فـى حاـل

CD\  OR  CD.. . 

 

 

 

يا من امللفات   يسـتخدم االمـر فـى الغـاء فهـرس معـني بشـرط ان يكـون الفهـرس         : الغـرض مـن االسـتخــــدام     .خاـل

 RD والفهارس الفرعية وميكن استخدام االختصار

 .أمـر داخلى : ألمـــــر نـــــوع ا

 RMDIR [ directory name ]: الصورة العامة 

 RMDIR أمر حذف فهرس-٤



 
 

٤٢ 

 directory name[ RD       [                            او

 :امــثـــلــــه 

البـد اوال مـن مسـح مجيع امللفات املوجودة فى     مـن الفهـرس االصـلى      HOME اللغـاء الفهـرس املسـمى    ) أ

 الفهرس

     C:\CD DATA        

     C:\CD HOME          

     C:\DEL *.*              

     C:\CD .. 

     C:\ RD HOME                   

 : وتوجد طريقة أخرى باستخدام أمساء املسارات كاآلتى )ب

     C:\DEL \DATA\HOME\*.* 

     C:\RD \DATA\HOME                               

   -:الرساله االتيه اك ملفات داخل الفهرس املراد الغائه تعطىعندما يكون هن) ج

 Invalid path, not directory or directory not empty                      

 .هنا جيب مسح امللفات اوال قبل الغاء الفهرس 

 



 
 

٤٣ 

 األوامر اخلارجية: ثانيا 
 
 

 

ارس املوجـودة عـلى القـرص مبـا فيها الفهارس الفرعية     يسـتخدم االمـر السـتعراض الفهـ    : الغـرض مـن االسـتخــــدام    

ــــوع األمـــــر   .أمـر خارجى : ـن

   TREE [ path ] [ directory name ]: الصورة العامة 

 :امــثـــلــــه 

  نقوم بكتابة االمرCالستعراض الفهارس الفرعية املوجودة على القرص ) أ

                                 C> TREE        

 .و سوف يقوم احلاسب بعرض مجيع الفهارس الفرعية املوجودة داخله 

  نقوم بكتابة االمر  DATAالستعراض الفهارس الفرعية املوجودة داخل الفهرس الرئيسى  ) ب

C> TREE C:\DATA       

  .DATAو سوف يقوم احلاسب بعرض الفهارس الفرعية املوجودة داخل الفهرس الرئيسى  

 
 

 TREE  امر استعراض الفهارس-١



 
 

٤٤ 

 
 
 

 

أو .خاليا من امللفات  يسـتخدم االمـر فـى الغـاء فهـرس و ال يشرتط ان يكون الفهرس     : الغـرض مـن االسـتخــــدام   

 .الفهارس الفرعية 

ــــوع األمـــــر   .أمـر خارجى : ـن

   DELTREE [ directory name ] : الصورة العامة 

 : مثال 

بـد اوال مـن مسـح مجـيع امللفـات املوجـودة فـى        ال مـن الفهـرس االصـلى      DATA  اللغـاء الفهـرس املسـمى    

 الفهرس

                                 C:\ DELTREE DATA        

 

 .و سوف يقوم احلاسب مبسح الفهرس جبميع امللفات و الفهارس الفرعية املوجودة داخله 

 

 

 DELTREE  فهرس بكل حمتوياته أمر حذف-٢



 
 

٤٥ 

 

 

 

 رص  لتغيري اسم فهرس على القMOVEيستخدم االمر : الغرض من االستخــــدام

ــــوع األمـــــر    . أمـر خارجى:ـن

 MOVE [ path ] [ directory name ] [ new directory nam ]: الصـورة العامـة   

  

 : مثال 

  نكتب االمر INFO اىل اسم :C املوجود على القرص  DATA لتغيري اسم الفهرس الفرعى 

                                 C:\MOVE C:\DATA  INFO        

 
 
 

 

  .انشاء نسخه اخرى من فهرس و الفهارس الفرعية التى حيتويها : الغرض من االستخــــدام

  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر  

  C:\XCOPY [ path1 ]  [ Directory name ]  [ path2 ] [/s] : الصورة العامة

 MOVE  امرتغيري اسم فهرس-٣

 XCOPY أمر انشاء نسخة من فهرس -٤



 
 

٤٦ 

 :حيث 

 path1 اسم الفهرس املراد نسخ امللفات منه. 

 Directory name  اسم الفهرس  املراد نسخه. 

path2 اسم الفهرس املراد نسخ امللفات اليه. 

 / Sمعامل جلعل االمر    XCOPY   يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهرس املراد نسخه . 

 : مثال 

 مــع نســخ كــل الفهــارس الفرعــية الواقعــة    DATA  اىل الفهــرس الفــرعى  INFO لنســخ   الفهــرس الفــرعى  

 DOS حتت الفهرس

   C:\INFO\XCOPY  *.*   C:\DATA    /S 
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 الفصل الرابع

 
 اوامر التعامل مع االسطوانة

 ) الصلبة -املرنة  ( 

 
 
 

 

 

العــداد االســطوانه عــند اســتخدامها الول مــره    FORMAT يســتخدم االمــر : الغــرض مــن االســتخــــدام 
تأكد مـن صـالحية االسـطوانه     وذـلك حـتى ميكـن تسـجيل البـيانات علـيها ويقـوم هـذا االمـ          ثـم انشـاء   . ر اوال باـل

يل  تى سـيتم تسجيلها على االسطوانه كما يستخدم ايضا االمر     (directory) دـل   الحـتواء  بـيانات امللفـات اـل

FORMAT    العــداد اســطوانه مســجل علــيها بــيانات مل تعــد حباجــه الــيها ومــن هــذا نســتنتج انــه ال جيــوز
 .اى بيانات على االسطوانه النه ميحو كافة البيانات املسجله عليهااستخدام هذا االمر  بعد تسجيل 

ــــوع األمـــــر    .أمـر خارجى: ـن

                                      FORMAT D:[/v[:label][/q]:الصورة العامة 

       [/f:size][/s][b][/t:TRACKS] 

       [/n:sectors][/1][/4][/8] 

 : حيث 

*D  تشكيلها اسم سواقة االسطوانات املوضوع فيها االسطوانة املراد هو 

   ( QUICK )   / Q    

 للقيام بعمليه تشكيل سريعة يقوم فيها بالغاء ملف حتديد مواقع امللفات

 FORMAT أمر تشكيل األسطوانة -١



 
 

٤٨ 

(FAT) FILE ALOCATION TABLE     سـبق تشـكيلها          والفهـرس الرئيسـى لالسـطوانه
 . حتديد القطاعات املعيبهبدون باقى االسطوانه وبالتاىل ال يتم 

  /U*  ( UNCONDITIONAL )             للقـيام بعملـية تشـكيل كاملـه تـؤدى اىل فقـد كـل امللفـات 
 .UNFORMAT املوجود على االسطوانه ومتنع   استعادهتا فيما بعد باستخدام االمر

  ( SYSTEM )    / S *   نظام  وامللفـني اخلفـيني وملـف     SYSTEM FILES لنسـخ ملفـات اـل
COMMAND          هـذه االسـطوانه قـادره على     عـلى االسـطوانه اجلديـده بعـد انـتهاء تشـكيلها لكـى تصـبح

 وتنفيذ االوامر الداخليه فقط اى اهنا   تصبح BOOTABLE حتمـيل  نظـام التشـغيل اىل ذاكـرة احلاسـب     
 .بدون االوامر اخلارجيه DOS اسطوانه

 
 
 

 بطريق اخلطا  REFORMATTEDمت تشـكيلها    اسـتعادة معلومـات اسـطوانه       : الغـرض مـن االسـتخــــدام     

 سـواء كانـت مـرنه او     RECOVER باسـتخدام االمـر   RESTRUCTURED او اعـادة تركيـبها  

 .صلبه وكذلك استعادة معلومات جدول التقسيم علىاسطوانه صلبه 

ــــوع األمـــــر    . أمـر خارجى:ـن

 :UNFORMAT D: الصورة العامة 

 استعادة حمتوياهتا ة االسطوانات املوضوع فيها االسطوانة املرادهو اسم سواق    :D      : حيث

 

 UNFORMAT  أمر أعادة حمتويات أسطوانة-٢



 
 

٤٩ 

 
 
 

 ١١يكـون فى حدود   يسـتخدم هـذا االمـر فـى عـرض وتغـيري اسـم االسـطوانه الـذى         : الغـرض مـن االسـتخــــدام   

 .خانه

ــــوع األمـــــر    .أمـر خارجى: ـن

 LABEL:  الصورة العامة 

 :امــثـــلـــــه

 : معرفة االسم القديم نكتب االمر التاىلمثال لو ارادنا   )أ

      A> LABEL             ENTERوالضغط 

 :وميكن تغيري اسم االسطوانه دون عرض االسم القديم)ب

     A> LABEL B:YEAR_GO     ENTER  ونضغط

 .ويفيد هذا االمر فى تشكيل اسطوانه ختص كل مشغل ملعرفة اى منهم خيص كل قرص

 

 

 LABEL  أمر إنشاء عنوان لألسطوانة-٣
 



 
 

٥٠ 

 
 
 

 .يستخدم فى عرض اسم االسطوانه املوجوده فى وحدة االسطوانات:  الستخــــدامالغرض من ا

ــــوع األمـــــر   .امر داخلى :  ـن

    VOL:الصورة العامة 

 :حيث 

 االتيه اذا كان هلا اسم سوف يعرض واذا مل يكن سوف يعطى الرساله 

:    Volume in drive A Has no label    

 

 

 
 
 

عـند اسـتخدام هـذا االمــر يقـوم اجلهـاز بقـراءة حمـتويات االسـطوانه االوىل ويضـعها فــى          :خــــدامالغـرض مـن االسـت   

 .االسطوانه الثانيه بالكامل على  الذاكره ثم يقوم بنقلها

ــــوع األمـــــر   .امر خارجى : ـن

 VOL  أمر عرض إسم األسطوانة-٤

 DISKCOPY  أمر نسخ أسطوانتني-٥
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    Drive name [ DISKCOPY[    :الصورة العامة 

 :امــثـــلـــــه

مــر االســطوانه الثانـيه تــتم عملــية النســخ باســتخدام االسـطوانه احلالــيه بــدال مــن االســطوانه    اذا مل تذكـر فــى اال ) أ

 :A> DISKCOPY B                              .الثانيه

 و ميكــن عمــل نســخ لالســطوانه باســتخدام  :A عــلى االســطوانه اخلالــيه  :Bتــتم عملــية نســخ االســطوانه  )  ب

  :A>DISKCOPY B: Bالوىل اسطوانه واحده مكان االسطوانه ا

 

 

 
 

 . لتقرير عن الذاكره فحص االسطوانه وعرض تقرير كامل عنها باالضافه: الغرض من االستخــــدام

ــــوع األمـــــر   .أمـر خـارجى : ـن

 CHKDSK [D:][FILE NAME [.EXT]][/F][/V]:                الصورة العامة 

 : مثال 

 CHKDSK أمر فحص األسطوانة -٦
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 البــيانات املســجله عـلى االســطوانه وتقريـر وجــود اى اخطـاء فــى التســجيل    يسـتخدم هــذا االمـر فــى فحـص   ) أ

 :A. A> CHKDSK A:لفحص بيانات مجيع امللفات املتواجده على االسطوانه            

 A> CHKDSK A:/Fميكن اصالح اخطاء التسجيل على االسطوانه   ) ب

 A>CHKDSK A:/ V عرض بيان حالة كل ملف على حدة باستخدام رمز التعديل   ) ج

 A>CHKDSK.ميكن معرفة حالة ملف حمدد او جمموعه من امللفات) د

A:\TESTFILE.DAT 

A> CHKDSK A: *.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Scandisk 
 
Scandisk is now checking the following areas of drive C : 

 
   Media Descriptor 
   File allocation tabels 
   Directory structure 
   File system 
   Surface scan 

 
 

 SCANDISK أمر اخر لفحص األسطوانة -٧



 
 

٥٣ 

 

 فحص االسطوانه وعرض تقرير كامل عنها: الغرض من االستخــــدام

ــــوع األمـــــر   .أمـر خـارجى : ـن

 :  الصورة العامة 

SCANDISK [Drive name] [All] [Autofix] [Checkonly] [Custom] 

[Nosave] [No summury] [Surface] [Mono] 

  : SCANDISKاملفاتيح املستخدمة مع االمر 

 *[Drive name] اسم القرص املراد فحصه  

 * [All] فحص كل االقراص املوجودة املرنة و الصلبة 

 * [Autofix] تأكيد املستخدم اصالح االعطال بصورة تلقائية بدون طلب 

 * [Checkonly]يتم فحص القرص فقط بدون اصالح االعطال 

 * [Custom] تشغيل برنامجSCANDISK وفقاً للتعليمات املخزنة فى امللف        

SCANDISK.INI              
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 * [Nosave] يستخدم مع املفتاح [Autofix] لكى يتم مسح االماكن املفقودة على القرص بدون

 .يد املستخدم طلب تأك

 * [No summury] يستخدم مع املفاتيح  [Autofix] و [Checkonly]    لكى ال يقوم بعرض 

 .                  تلخيص االعطال املوجودة على القرص 

 * [Surface] يتم فحص سطح قطاعات القرص بعد عمل الفحوص االخرى . 

 * [Mono]و االسود يتم عرض شاشات الربنامج باللونني االبيض  . 

 
 
 
 

للتشغيل ويعطى امكانية تقسيمها  يستخدم هذا األمر إلعداد االسطوانسة الصلبة: الغرض من االستخــــدام
 . FORMAT  األسـطـوانة الصلبة قبل استخدام األمر أجــزاء والبد من استخدام هذا األمر مع اىل

ــــوع األمـــــر   .أمـر خـارجى : ـن

 من حمث الدوس يتم عرض القائمة اآلتية FDISK عند اعطاء األمر : امــثـــلـــــه

 FDISK Options.   
Current Fixed Disk Drive:1. 

 
Choose one of the following:    
1. Create DOSPartition 

 FDISKداد األسطوانة الصلبة  أمر إع-٨
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2. Change Active Partition.             
3. Delete DOS Partition.                 
4. Dispay Partition Data.                 
5. Select Next Fixed Disk Drive.     

 
           Enter choice: [  ] 

 
 Press ESC to return to DOS.        

 
 االدخــال القائمــة او ضــغط مفــتاح ميكــنك ادخــال خــيارك مــن      ،FDISK لكــل امــر فــى بــرنامج  

<ENTER>  ربنامج ة تعـرض عـلى الشاشـة    اسـتجابة فو  (FDISK)  ويعطـى اـل ضـمن قوسـني احرص    رـي
 .  لتفادى انتقاء اخليار غري املناسبFDISKعلى العودة اىل دليل الدوس عندما تشغل برنامج 

 
ك بوضـع تقسـيمه السـتعماهلا بواسـطة نظـام الـدوس             : اخلـيار االول   فـاذا كـان هـناك تقسـيمه الدوس     . يسـمح ـل

ال فســيظهر سـؤال عمــا اذا كنــت ترغــب الســتعمال  وا. عـلى القــرص الصــلب ســتعرض الشاشـة رســالة خظــأ   
على ادخال املعلومات  FDISK اذ مل تكـن ترغـب لذلـك سـيحثك برنامج    . القـرص الصـلب بكاملـه للـدوس     

 .املطلوبة النشاء التقسيمات 

 
ثانى    . يســمح لـك بتغــيري التقسـيمة النشـطة اذا كــان هـناك اكــثر مـن تقسـيمة عــلى القـرص الصــلب        :  اخلـيار اـل

ــة التقســيمة     عــند انــ  ــة (تقاء هــذا اخلــيار تعــرض عــلى الشاشــة حال ــا ) نشــطة او خامل ــري  (ونوعه للــدوس او لغ
نهاية لكـل تقسـيمة على القرص الصلب عند هذه النقطة ، ما عليك سوى         ) الـدوس  وارقـام اسـطوانة الـبداية واـل

 . انتقاء التقسيمة التى تريدها نشطة
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ينبغى استعمال هذا اخليار حبذر . لبيانات فى تلك التقسيمة حيـذف تقسـيمة الـدوس ومجـيع ا    : اخلـيار الثالـث     
 بأن FDISK وحلسن احلظ ، يذكرك برنامج. ، واال فسـتجد نفسـك تضـيع ميجابايـت مـن املعلومـات القيمة       

تلف البـيانات        تـأكد مـن اعـداد نسـخ احتياطـية اليـة ملفات تريد احلفاظ هبا قبل حذف تقسية       . هـذا اخلـيار ـي
ــت باســتعمال تقســيمة نظــام تشــغيل اخــر بعــد حــذف تقســيمة ال     واذا رغ. الــدوس   ، اجعــل تلــك  DOSب

   .DOSالتقسيمة نشطة قبل ان حتذف تقسيمة ال 

 
ة التقسـيمات فـى القـرص الصلب            : اخلـيار الـرابع      تعرض ارقام . يوفـر وسـيلة تسـمح بعـرض معلومـات حـول حاـل

ــت ال    ــنهاية لكــل تقســيمة ، ومــا اذا كان ــبداية وال ــت تقســيمة ال  اســطوانات ال تقســيمة نشــطة ام ال ، ومــا اذا كان
DOS ام ال  . 

ة تركيـب اكـثر مـن قرص صلب واحد اىل احلاسب الشخصى            : امـا اخلـيار اخلـامس        فيكتسـب معـنى فـى حاـل
ك بتنفـيذ اى مـن اخلـيارات االربعة االوىل من القائمة الرئيسية للربنامج      .  على القرص  FDISK وهـو يسـمح ـل

 . الصلب الثانى

 بالذكـر أن املقصـود بالتقسـيمة فـى كـل مـن الفقـرات السابقة هو أسطوانة يتم التعامل معها بواسطة أوامر               وجديـر 
 .كأى اسطوانة عادية  DOS ال

 عـن طـريق   DOS سـوف نقــوم فـى هـذا الفصـــل بشــــرح كيفـية التغـيري فـى نظـام العمـل فـى نظـام التشـغيل                
 فــى الفهــرس  CONFIG.SYS امللــفوعــادة مــا يــتم وضــع CONFIG.SYS اســــتخدام امللــف

نظام و لكـن وجـود هـذا امللـف لـيس ضـروريا لتشغيل               .النظام الرئيسـى باألسـطوانة الـتى حتـتوى عـلى ملفـات اـل
الـذى سـبقت دراسـته أو     COPY CON  ميكـن اسـتخدام األمـر   CONFIG.SYSوإلنشــاء ملـف  
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هـذا امللف لن يظهر تأثريه إال  وجيـب مالحظـة أن أى تغـيري فـى      .  EDIT اسـتخدام بـرنامج حتريـر النصـوص    
 وسـوف يـتم فـى اجلـزء الـباقى مـن هـذا الفصـل اسـتعراض األوامـر التى ميكن توجيهها فى            .بعـد إعـادة التحمـيل     

  .CONFIG.SYS امللف

 
 
 

 sys امر نقل ملف النظام السطوانة  -٩

 .  اخرى صلبة او مرنة نقل ملفات النظام من اسطوانة صلبة او مرنة اىل اسطوانة: الغرض من االستخدام 

 Ms dos .come-1        ملف خمفى      :وملفات النظام هى 

      2- command com 
 -IO . SYS   3/                                              ملف خمفى

 امر خارجى : نوع االمر 

  : الصورة العامة 

    sys     A : 
 امللفات علية  املطلوب نقل drive اسم الــ Aحيث

  ملفات خمفية اى ال تظهر عند تنفيذ أمر msdos .sys وIo .sys ملفات -١: مالحظات 

  مع شبكات احلاسبات sys ال يستخدم امر -١

 :أمثلة 

     sys  A:  
  من مشغل االقراص احلاىل Aهذا االمر لنقل ملفات النظام اىل االسطوانة املوجودة فى مشغل االقراص   
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 Ms - backupمل نسخة احتياطية واستعادهتا      لع- ١٠

 
عمل نسخة احتياطية لالسطوانة الصلبة بالكامل او جزء منها وكذلك استعادة ملفات : الغرض من االستخدام  

 . النسخة االحتياطية ووضعها على االسطوانة الصلبة 

 خارجى : نوع االمر     

 Msbackup:       شكل االمر   

 : من حمث نظام التشغيل يتم عرض نافذة حتتوى على االتى msbackupاعطاء االمر   عند : امثلة 

1- Backup 
2- Restore 

3- compare 
4- configure 

5- quit 
 :وعليك ان ختتار احد اخليارات وفيما يلى نوضح عمل كل اختيار  

 .الصلبة او جزء منها يقوم بعمل نسخة احتياطية من االسطوانة  )   :  Backup( االختيار االول 

 يقوم باستعادة امللفات من النسخة االحتياطية ووضعها على االسطوانة الصلبة  )   : Restor( االختيار الثانى   

يقوم مبقارنة ملفات النسخة االحتياطية بامللفات االصلية املوجودة على )   :  compare( االختيار الثالث 
 .االسطوانة الصلبة 

 الختبار التوافق  )  : configure( ابع  االختيار الر

 Msbackup  للخروج من  )  : quit( االختيار اخلامس 

 .والعودة حملث نظام التشغيل 
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١١-   virus scan 

هو برنامج كمبيوتر يقوم بالنتشار خالل باقى الربامج املوجودة على احلاسب مما يسبب تلف هذة : تعريف الفريوس  
 .الربامج 

) صلب او مرن ( اكتشاف فريوسات الكمبيوتر والقضاء عليها وهو يقوم باختبار القرص : ن االستخدام  الغرض م
او نظام احلاسب بالكامل الكتشاف اى اصابة بالفريوسات كما حيدد امللفات او املناطق املصابة بالفريوس باالضافة 

 .لص من الفريوس او الفريوسات املكتشفة كما يتيح للمستخدم التخ. اىل نوع الفريوس املتسبب فى االصابة 

 . هو برنامج منفصل عن نظام التشغيل اى انة ليس من ضمن ملفات واوامر نظام التشغيل دوس : نوع االمر 

 امثلة برامج اكتشاف الفريوس 

1- Macafee 
2- scan . X 

  SCAN 97   تعنى رقم كمثال  X:  ملحوظة 

  SCAN :  الصورة العامة لربنامج 

  الكتشاف الفريوسات -١

scan drive - name  
 

clean [ virus name ] 
OR  
CLEAN / ALL 
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  ضغط امللفات 

 
مماجيعل االسطوانة تستوعب ) مرنة اوصلبة ( تقليل حجم امللفات املخزنة على االسطونات : الغرض من االستخدام 
 .عدد كبري من امللفات 

 ام التشغيل دوسهو برنامج منفصل عن نظ: نوع االمر 

 :امثلة  برامج لضغط امللفات   و اعادهتا حلجمها الطبيعى 

1-ARJ 
2- ZIP 

3-UNZIP 
  : ARJالصورة العامة لربنامج 

  فى حالة ضغط امللفات -١

  C > arj    A - VA - JM  -Je  -    A:\ file name . arj     
 حيث 

C : \ path                                                                    املراد (  اسم امللف االصلى
 ) ضغطة 

  فى حالة أعادة امللفات حلجمها الطبيعى -٢

ARJ    X - JYC   A:\file - name . ARJ   C: \ 
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 الفصل اخلامس

 
 اوامر تشغيل النظام

 

 

 

الشاشة عن طريق  كتب هبا التاريخ و الوقت علىي يسـتخدم هـذا األمـر لتحديد الصورة التى   : الغـرض مـن االسـتخــــدام   

 DATE , TIME األمرين  

 COUNTRY = XXX: الصورة العامة   

 هو كود البلد املراد استخدامه  XXX : حيث

 :مثال 

ــورة    ــتاريخ يكتـــب بالصـ ــل اـل ــتاىل فـــى امللـــف    dd-mm-yy جلعـ ــع األمـــر اـل ــتم وضـ   CONFIG.SYS ـي

COUNTRY=033   بـد مـن وجـود امللـف      والسـتخدام هـذا األمـر ال COUNTRY.SYS    فـى الفهـرس 

 .الرئيسى 

 
 

 COUNTRY  أمر حتديد صورة التاريخ-١
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األقصــىمن امللفــات الــتى ميكــن الــتعامل معهــا فىنظــام    يســتخدم هــذا األمــر لــتحديد العــدد : الغــرض مــن االســتخــــدام 

 .فى وقت واحد   DOS التشغيل

 FILES = XX: الصورة العامة 

 عهاهو عدد امللفات املراد التعامل م  XX   :  حيث

 : مثال 

ــربامج التطبــيقات           ــتاحة  ل ــرة امل ــات يقــــلل مســاحة الذاك ـادة عــدد امللف ـربامج مــثل ال   .  يالحــظ أن زـي ــض اـل ولكــن بع

DBASE          ك عند تشغيل هذا الربنامج البد من إضافة السطر ى مـن امللفـــــات حـتى تعمـل و لذـل حتـتاج اىل حـد أدـن

 التاىل فى ملف ال

 CONFIG.SYS FILES=20 

  .٢٥٥هو   DOS أن اكرب عدد من امللفات مسموح به فى الويالحظ  

 
 
 
 

 FILES أمر حتديد عدد امللفات -٢
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ــرض مـــــــن االســـــــتخــــدام    يســـــــتخدم هـــــــذا األمـــــــر إلضـــــــافة أحـــــــد بـــــــرامج الـــــــتحكم فـــــــى اجلهـــــــاز         : الغـــــ

 DEVICE   DRIVERS  التشغيل    اىل بيئة. 

 DEVICE = filename: الصورة العامة 

 هو اسم الربنامج املراد تشغيله filename    : حيث

 : مثال 

 ميكـن استخدامها لزيادة سرعة التعامل مع     RAM DISK ميكـن اسـتخدام هـذا األمـر إلنشــاء اسـطوانة ذاكــــرة        

 .األسطوانة

  CONFIG.SYS    ويتم ذلك عن طريق اضافة األمر التاىل فى ملف

DEVICE=VDISK.SYS 160 512 64  

 بايت ٥١٢بايـت و مقسمة اىل أجزاء سعة كل جزء  . ك ١٦٠حيـث يقـوم هـذا األمـر بانشـاء أسـطوانة جديـدة  سـعتها           

تى ميكـن انشاؤها فى الفهرس الرئيسى هلذه األسطوانة هو               ويالحظ .   ملف٦٤وأقصـى عـدد مـن امللفـات والفهـارس اـل

DEVICE 



 
 

٥٣ 

تم انشـاؤها هـو االسم التاىل آلخر أسطوانة موجودة  فمثال اذا كان اجلهاز حيتوى على                تى ـي أن اسـم االسـطوانة الومهـية اـل

 .:B  فان اضافة اسطوانة مرنة جديدة سيكون هلا االسم:A سواقة اسطوانات مرنة واحدة هلا االسم
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ABC.BAT 

 الفصل السادس

 
 EDIT برنامج حمرر النصوص

 

 TEXT FILES   يستخدم هذا الربنامج النشاء وتعديل ملفات النصوص :الغرض من االستخــــدام

 .أمـر خارجى : ر نـــــوع األمـــــ

 EDIT [ file name ]: الصورة العامة 

  حيــث يـتم اصــالح سـطر ســطر فـى الــربنامج    <\:Cيكتـب امـر انشــاء واصـالح امللفــات بعـد ظهــور عالمـة االسـتعداد      

 وخللــق ملــف FILE-NAME او انشــاء ملــف جديـد باســم ) FILE-NAME امللـف املشــار الـية بكــلمة   (

 : يتبع االتى ABC.BATجديد يسمى 

 :   فتظهر الشاشة التالية C> EDIT ABC.BAT يكتب امر  

 
   FILE      EDIT    SEARCH       OPTIONS        HELP                

 
 

    ــــ     
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ــرية        ــدد املشـــ ــك و حتـــ ــ ــص لذـل ــتابة املخصـــ ــربع الكـــ ــل مـــ ــنص داخـــ ــ ــتابة اـل ــتم كـــ ـــ (و تـــ ــتم  )  ــــ ــذى تـــ ــان الـــ  املكـــ

    : EDITرض فيما يلى مكونات قوائم برنامج الكتابة فيه ، و سوف نستع

  : Fileقائمة :  اوالً 

 :  على االوامر التالية  Fileحتتوى قائمة 

  : New االمر -١

 .    يستخدم إلنشاء نص جديد 

   :Open االمر -٢

 .    يستخدم هذا االمر لفتح ملف ملف نصى قائم بالفعل 

  : Save االمر -٣

 .جديد مل يسبق حفظه من قبل او حلفظ التعديالت اجلديدة فى ملف مفتوح مسبقأ   و يستخدم حلفظ ملف 

  : Save As االمر -٤

 .   يستخدم هذا االمرالعادة حفظ امللف املفتوح بإسم جديد مع حفظ امللف القديم 

  :Print االمر -٥

 .   يستخدم هذا االمر لطباعة النصوص و االوامر املوجودة داخل امللفات 

  : Exitاالمر  -٦

 .   و يستخدم هذا االمر للخروج من الربنامج 
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  : Editقائمة :  ثانياً

 :  على االوامر التالية Editحتتوى قائمة 

  : Cut االمر -١

 .    يستخدم هذا االمر لقص جزء من النص املكتوب و االحتفاظ به حلني استخدامه 

   :Copy االمر -٢

 .    يستخدم هذا االمر لعمل نسخة من امللف املكتوب دون حذفه الستخدامه فيما بعد 

  : Paste االمر -٣

 .Copy او امر  Cut   و يستخدم هذا االمر للصق النص الذ ى سبق قصه او نسخه بأمر 

  : Claer االمر -٤

 .    يستخدم هذا االمر حلذف جزء من النص املكتوب 

 : مالحظة 

 )قص ، نسخ او لصق ( م اى امر من االوامر السابقة جيب اوالً حتديد النص املراد العمل عليه إلستخدا

     مع السهم العلوى    shiftباستخدام مفاتيح 
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  : Searchثالثاً قائمة 

 :  على االوامر التالية Searchحتتوى قائمة 

  : Find االمر -١

 . للبحث عن كلمة معينة او جمموعة كلمات داخل نص امللف    يستخدم هذا االمر

   :Repeat last find االمر -٢

 يستخدم هذا االمر العادة البحث عن كلمة او جمموعة كلمات مستخدما اخر كلمة او جمموعة كلمات مت البحث 
 . عنها  

  : Change االمر -٣

 .وعة كلمات مكان كلمة او جمموعة كلمات اخرى    و يستخدم هذا االمر إلبدال او احالل كلمة او جمم

 
 

  : Options قائمة :رابعا

 :  على االوامر التالية Optionsحتتوى قائمة 

 
  : Display االمر -١

 .   يستخدم هذا االمر لتغيري الوان خلفية منطقة الكتابة و لون النص املكتوب 

 
   :Help path االمر -٢

 . Editاخلاص بربنامج  ) Help( مكان ملف التعليمات    يستخدم هذا االمرلتحديد 
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 الفصل السابع

 
 ملفات احلزم

BATCH FILES 
 
 

هو ملف خاص ، ينفذ اوتوماتيكيا عند تشغيل النظام او  (AUTOEXEC.BAT) امللف التلقائى التنفيذ
فى اى وقت ، عرب  DOSولكن مماثل الى ملف حزم آخر ، من حيث انه ميكن     تنفيذة من ال. اعادة حتميله 

الكثري من  الربامج  اجلاهزة تتضمن ملفات تلقائية التنفيذ ملساعدة املستخدم لتشغيل   .AUTOEXEC . طبع
اذا كنت تستعمل نظاما يعمل على االقراص املرنة ، ستجد انه من املفيد اعداد ملفات تلقائية .الربنامج التطبيقى 

مثال ، ميكن عرض التاريخ  والوقت وتشغيل الوورد .  هذه الربامج التنفيذ على اقراص براجمك ، كى تشغل لك
  :اوتوماتيكيا ، عرب طبع (WORDSTAR) ستار

 
   ATUOEXEC.BAT<ENTER> COPY CON 
    DATE <ENTER> TIME <ENTER>        
   WS <F6> <ENTER>          
 

تاريخ       فى ملف احلزم جلعل الدوس حيثك على  (TIME) (و الوقـت  (DATE) الحـظ انـه جيـب اسـتعمال امـرى اـل
تاريخ الصـحيحني عـندما تسـتعمل امللف الدفعاتى التلقائى التنفيذ على اجهزة       ولو كان  .XT, PC ادخـال الوقـت و اـل

ــه ســاعة تعمــل بالــبطارية ، رمبــا كنــت ترغــب باســتبدال امــرى     AT حاســبك الشخصــى مــن طــراز  ــت(وب  )الوق

 .   اللوحةبالربجميات التى تاتى مع) التاريخ(و
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ية التنفـيذ مفـيده ايضـا فـى االنظمـه الـتى فـيها اقـراص صـلبه  الغـراض خمـتلفه                    رمبـا لـن تريد   . و امللفـات الدفعاتـيه التلقاـئ
من الربامج املخزونه على القرص الصلب ،  هلـذه امللفـات ان تشـغل ـلك بـرناجما تطبيقـيا معيـنا ، النـه سـيكون هناك كثري         

ن ترغـب ان تـبدأ بالـربنامج ن       تلقائى التنفـيذ ميكـنه ان يتضمن االوامر التى تتوىل           وـل فسـه فـى كـل مـره ، لكـن ملـف احلـزم اـل
تى تقـيم فـى ذاكـرة الـرام وتسـتعملها بشـكل منتظم ، مثل سايد كيك          بورالند   (  (Side Kick) تشـغيل الـربجميات اـل

كما نعلم ان هذه و) ميكروسوفت( DOSKEY أو) ليفيـنج فيديوتكسـت   ) (Ready) ريـدى ( انـرت ناشـونال أو   
الــربامج توضــع فــى الذاكــره وتظــل خمفــيه فــيها   اىل ان تضــغط جمموعــة معيــنة مــن املفاتــيح فــتقوم بــاحللول مؤقــتا حمــل اى   

وعـندما تنتهى من الربنامج املقيم فى الذاكره، تضغط جمموعة مفاتيح اخرى فيعود  . بـرنامج كنـت تسـتعمله فـى الذاكـره        
 . الربنامج االصلى اىل الظهور

  AUTOEXEC.BATفـى امللـف  الـتلقائى  التنفـيذ     (PATH) (رمبـا كنـت تـريد ايضـاان تضـع امراملسـار      

  (RAM DISK)      وهذا يصح ايضا على اوامر تشــــغيل قرص الذاكــرة

فقـد ترغـب مـثال بتضمني    . ، وايـة اوامـر اخـرى تتطلـبها اسـتخداماتك       (Print Spooler) وبـرامج ملـف الطـباعة   
 PROMPT  اذا كنـت تسـتعمل طابعـة تسلسـلية اخريا ، ويضع معظم الناس امر احملث    (MODE)(امـر  الـنمط  

$P$G      تلقائى التنفـيذ فـى قرصهم الصلب عن ذلك الذى خيربك   DOSوهذا يغري شكل حمث ال .  فـى امللـف  اـل
ــيل الفــرعى احلــاىل ايضــا       (  < Cمــثال (عــن احملــرك     احلــاىل    ــثال( اىل حمــث خيــربك عــن الدل او \:C م

(:\LOTUS\  ESTEMATES 
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نوع معرفات حمركات االقراص   يسـتعمل الكـثري مـن أوامـر الـدوس مـع بـارامرتات الزامـيه أو اختـياريه تشري ايل أشياء من         
أو أمســاء امللفــات ونظــرا الن الــبارامرتات قــد تكــون خمــتلفه يف كــل مــره يــنفذ فــيها ملــف حــزم يســمح لــك الــدوس بتعــيني   

ــارامرتا ــبارامرتات الدمــية     ب ــيه مكــان ال ــأخذ الــبارامرتات الفعل ــبارامرتات الفعلــيه  وت تنفــيذ ) اهليكلــية (ت دمــيه لتمثــيل ال
ربنامج  بعالمـه النسبه املئويه       امللـف الدفعـاتى   بارامرتات داخـل اـل أو%٠(التى تسبق أى عدد آحادى الرقم % يشـار اىل اـل

بارامرتات   اىل الـبارامرت الـثانى أخل  %٢اىل الـبارامرت األول ، % ١سـه ، تشـري اىل اسـم ملـف احلـزم نف    % ٠) . ، اخل% ٢أو%١ اـل
 : املثال اآلتى القابله لالستبدال جتعل أوامر ملفات احلزم أكثر افاده بكثري كما يتضح من

  
   COPY CON DIRCHK.BAT<ENTER> 
    DIR %1 / W <ENTER> 
    CHKDSK %1 <F6> <ENTER>     
 

بنفس األشياء على الفهرس احلاىل ولكن اآلن لديك خيار حتديد حمرك  ارامرتات ، يقـوم هـذا امللف  عـند عـدم ذكـر آيـة بـ     
،  <DIRCHK B: <ENTERأقـراص معـني أو ملـف معـني تطـبق علـيه األوامـر فـى امللـف الدفعـاتى  فطـبع            

، يتضمن :B  عـلى احملـرك   CHKDSK ، متـبوعا بـتقرير   B:  مـثال ، يطلـب دليالعريضـا لكـل امللفـات عـلى احملـرك       
وكمثال آخر على برنامج به بارامرتات قابله  .B معلومـات اضـافيه حـول مجـيع امللفـات املوجـوده عـلى القـرص فى احملرك        

 لالستبدال 

   COPY CON DIRCHK.BAT<ENTER> 
   COPY A:%1 B: / V <ENTER>                
   COPY A:%2 B: / V <ENTER>  
   DIR A: / P <ENTER 

 املعامالت القابله لالستبدال: ثانيأ 
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   DIR B: / P <ENTER 
   <F6> <ENTER>               

 أو ميكــن متثيــلها بواســطة  بــارامرتات قابلــه  -اذا كنــت تســتعمل حاســبا بقــرص صــلب ، ســتختلف معــرفات احملــركات  
 : ، اطبعNAMES.CON و FILE.CON لالستبدال  واذا كنت تعمل على ملفني حيمالن اسم

 COPY&CK FILE.CON NAMES.CON <ENTER>    
 .(COPY) فيقوم الدوس بادخال تلك األمساء فى آمر النسخ

 
 
 
 
 

 .                                                                  ECHO   أمر اظهار رساله معينه

 .                                                        FOR    أمر تكرار عمليه أكثر من مره

 .                GOTO   ع اىل مكان معني فى امللف التتابعى                                أمر التفر

 .                                                                      IF   أمر التفرع املشروط

  .                                                              PAUSE  أمر التوقف اللحظى

 .                                                               REM   أمر كتابة امللحوظات 

 
ــنظام التشــغيل بواســطة احلــزمه    وهــذه  (BATCH PROCESSING) وتســتخدم هــذه اآلوامــر بالنســبه ل

  ECHO - FOR - GOTO - IF - PAUSE - REM - SHIFT األوامر هى

 .ول بالشرح هذه اآلوامر بالتفصيلوسوف نتنا

 
 

 أوامر التشغيل بنظام احلزمه: ثالثاً 



 
 

٦٢ 

 
 
 
 
 

وعدم اظهار الرسائل فى  ECHO [ON] يسـتخدم هـذا االمـر الظهـار رسـاله فـى حالة      : الغـرض مـن االسـتخــــدام   
 .ECHO[OFF] حالة       

ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

                       ECHO [ON] [message]:   الصورة العامة 

 ECHO [OFF] [ message ]                                   
 

 : مثال 
       A> ECHO HELLO    < ENTER >  

  . HELLO سوف تظهر رسالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يستخدم هذا االمر لتكرار تنفيذ امر معني عدة مرات : الغرض من االستخــــدام

 
ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

 FOR أمر -٢

 ECHO أمر -١
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 FOR %%C IN set DO COMMAND: ة  الصورة العام

 
  ٩ - ٠هو اى حرف عدا  :Cحيث  

set هو اما File spaceاو قيم حمددة  

Command :  هو اى امر من اوامر نظام التشغيل 

   :امــثـــلـــــه

 +%% FOR %%+ IN (*.ASM) DO TYPE    )أ

 ASM. وذلك لتجميع كل امللف ليكن امتداد االسم 

 < FOR %%+ IN ( SALES\*.*) DO TYPE %%+ < ENTER  )ب

  asmو ذلك الظهار حمتويات  كل امللفات التى أمتدادها 

 
 
 

 يستخدم هذا االمرللتنقل من مكان اىل اخر داخل امللف التتابعى بدون مراعاة الرتتيب : الغرض من االستخــــدام

ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

 
 GOTO Label: الصورة العامة 

 
 :مثال 

             Looping ............ 
   Begin : 

 GOTO أمر -٣
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   Rem looping..... 
   Goto Begin 

 يقوم االمر بتنفيذ ما يلى 

 . مرة اخرى  Begin ثم يقفز اىل االمر Rem looping ثم يتلوه االمر  Beginتنفيذ االمر 

 
 
 
 
 
 

 شرط معني ألداء وظيفة معينة يستخدم هذا االمرللتحقق من صحة : الغرض من االستخــــدام

ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

  IF Condition Command: الصورة العامة 

 :امــثـــلـــــه

 < IF NOT EXIST 620 Can’t find file < enter) أ

 ة  الرسالة التالي DOS ال يوجد سوف يظهر نظام التشغيل TXT.620فى هذا املثال اذا كان امللف املسمى 

  Can’t find file 
 IF %1 == Quit GOTO END                            )ب

 ENDسوف يتم االنتقال اىل االمر الذى يشري اىل االهناء  ) quit==1( فى هذا املثال  حيث املتغري االول 

 
 
 
 
 
 

 IF أمر -٤



 
 

٦٥ 

 
 
 

  الضغط على اى مفتاح يستخدم هذا االمرلتوقف التنفيذ اللحظى و ذلك حتى يتم: الغرض من االستخــــدام

       الستمرار التنفيذ  

ــــوع األمـــــر   .أمـر داخلى : ـن

 PAUSE:           الصورة العامة 

  سوف تظهر الرسالة التالية PAUSEعند تنفيذ االمر : حيث 

     Press any key to continue 
 :مثال 

   DIR A: 
   ECHO DISPLAY the directory of drive B next  
   PAUSE 
   DIR B: 
 

تى فـى املشـغل                   و ذلك يسمح لك لكى Bسـوف حيـدث توقـف حلظـى قـبل اظهـار امللفـات املسـجلة عـلى االسـطوانة اـل
 .تضع اسطوانة جديدة فى املشغل لكى ترى امساء امللفات عليها 

 
 
 
 

 يستخدم هذا االمرالظهار املالحظات اثناء التنفيذ : الغرض من االستخــــدام

 .أمـر داخلى : ـــــوع األمـــــر ن

 REM Command:       الصورة العامة 

 PAUSE أمر -٥

 REM أمر -٦
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 :مثال 
    REM This file checks new disks 
    PAUSE Insert new disk in drive A : 
    Format A : /S 
    DIR A : 
    CHKDSK A : 
 
 


