
 
 
 

 مقدمة عن نظام التشغيل
 

MS-DOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MS-DOS مقدمة عن نظام التشغيل
 
 
 
 

 :يتكون الحاسب االلى من الوحدات اآلتية 
 (I/N) :  وحدات االدخال-1

 (I/O): وحدات االخراج -2
 (CPU) وحدة التشغيل المركزية -3
 (Internal Storage) وحدات التخزين الداخلية -4
 (Auxiliary Storage) تخزين الثانويةوحدات ال -5

 :و ســـــوف نتنـــــــاول كــل عنصــــــر منهــــم علــــى حــــــــدة 
 
 (I/N) :  وحدات االدخال-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هى الوحدات التى يـتم عـن طريقهـا ادخـال المعلومـات و البـرامج الـى وحـدة            

 :لجة المركزية و تشمل المعا



 (  Keyboard )  لوحة المفاتيح-أ
 ( Mouse  )  الفأرة-ب
 (  Light Pen)  القلم المضئ-ج
 ( Graphics Tabels  )  لوحة الرسم-د

 (Joustick )  عصا التحكم-هـ 
 ( Scanner )  الماسح الضوئى-و
 
 (I/O):  وحدات االخراج-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هى الوحدات التى يتم عن طريقها اخراج المعلومات و النتائج بعـد معالجتهـا ،               

 :و تشمل 
 ( Printer )  آلة الطباعة-أ
 ( Plotter )  آلة الرسم-ب
 (  Monitor )  شاشة العرض-ج
 
 :و تشمل )CPU( وحدة التشغيل المركزية3- 
 ( A.L.U ) وحدة الحساب و المنطق-)أ(
 ( C. uU ) وحدة التحكم -)ب)
 

 :و تشمل   (Internal Storage) وحدات التخزين الداخلية -4
 
 ( RAM ) ذاكرة التخزين العشوائى-أ
 ( ROM )  ذاكرة القراءة فقط-ب
 

 :و تشمل  (Auxiliary Storage) وحدات التخزين الثانوية -5
 
 ( Floppy Disk )  االسطوانة المرنة-أ
 ( Hard Disk )  القرص الصلب-ب
 
 
 
 

 :تتكون لوحة المفاتيح من المجموعات االتية
 KYPEWRITER                                             مفـاتيح كتابـة الحـروف   -1

KEY AREA 
 NUMERIC KEYPAD مفاتيح االرقام  -2
 FUNCTION                                             مفـاتيح الوظـائف   -3

CONTROL KEYS 



 CURSOR                                          مفـاتيح تحريـك المؤشـر    -4
CONTROL KEYS 

 EDITING KEYS مفاتيح تعديل الكتابة  -5
 CONTROL KEYS مفاتيح التحكم -6
 INDICATOR         كمـا تضـم المصـابيح االشـارية التـى تبـين حالـة الـتحكم         -7

LIGHTS 
 :ابقة  و فيما يلى شرح المجموعات الس

 
 : مفاتيح كتابة الحروف-1

والتـى  % #$هى مجموعة مفاتيح الحـروف واالرقـام  وبعـض الرمـوز الخاصـة مثـل               
 .تستخدم الدخال البيانات الى الحاسب 

 
 
 -: مفاتيح االرقام -2

تسـتخدم مجموعــة مفــاتيح تحريــك المؤشــر كمفــاتيح لالرقــام بعــد تثبيــت االرقــام  
 NUM LOCK مبالضغط على مفتاح تثبيت االرقا

 
 
 :مفاتيح الوظائف3- 

ويحدد البرنامج التى تستخدم معه  F10 حتى F1 هى مجموعة مفاتيح تحمل الرموز
 المفاتيح ووظيفتها والتى تختلف من برنامج الى اخر

 
 -:مثـــال 

 فان مفاتيح الوظائف تكون كـاالتى  BASIC.COM  البيسكعند تشغيل معالج لغة 
:- 

F1 :الصدار االمر LIST 
F2 :الصدار االمر RUN وهكذ حتى F10 

 :نجد ان LOTUS 1-2-3 بينما عند تشغيل برنامج معالجة الجداول االلكترونية
F1طلب عرض الشاشات المساعدة HELP   وهكذا. 

 
  CURSOR:- مفاتيح تحريك المؤشر-4
هو الشرطه الصغيرة التى تومض باستمرار على الشاشة وهى  CURSOR المؤشر*

 .الحرف التالى للكتابةتحدد موضع 
مجموعة مفاتيح تحريك المؤشر التى تحمل اشكال االسـهم تحـرك المؤشـر العلـى        * 

فان وظيفته  PgUp, PgDn,Home,End واسفل والى اليمين واليسار اما المفاتيح
 .تعتمد على البرنامج الذى تستخدم فيه 

 
 -:مثال 



 المؤشـر الـى اعلـى    لدفع home يستخدم wordstar عند تشغيل معالج النصوص
للعـودة الـى الصـفحة     PgUp لتحريك المؤشر الـى نهايـة السـطر   end يسار الشاشة

 .وهذه الوظائف تختلف بأختالف  البرامج ، للتقدم صفحة  PgDn, السابقة
 
 -: مفاتيح تعديل الكتابة -5

 تؤدى وظيفة تعديل اخطاء كتابة البيانات اثناء الكتابة على لوحة المفاتيح
 المفتاح الوظيفة

العــودة للخلــف حــرف مــع مســح الحــرف الســابق تحريــك المؤشــر لألمــام عــدد مــن    
 BACK SPACE  TAB DEL  المسافات مسح الحرف الحالى

 
 
 -:مفاتيح التحكم 6- 
 -:ENTER   مفتاح االدخال-أ 

عند الضغط عليه ينقل البيانات المكتوبة على الشاشة الىالذاكرة  ويحرك المؤشر    
 .طر التالى الى بداية الس

 
 -: CAPS LOCK  مفتاح تثبيت العالى-ب

بالضغط علية يثبت كتابة الحروف بالحروف الكبيـرة حتـى الضـغط عليـة مـرة اخـرى                  
 .لتعود الحروف الصغيرة 

 
 -: NUM LOCK  مفتاح تثبيت االرقام-ج

يثبت كتابة االرقام من مفاتيح تحريك المؤشر حتى الضغط عليه مـرة اخـرى لتعـود                
 .ح الى تحريك المؤشرالمفاتي

 
 SCROLL LOCK :  مفتاح تثبيت الشاشة-د 

عند امتالء الشاشة بالبيانات يستخدم لمنـع مسـح االسـطر العليـا لكتابـة سـطور         
 جديدة

 
 -: PRINT SCRN  مفتاح طباعة الشاشة-هـ

وتثبيتـة ثـم الضـغط علـى مفتـاح طباعـة        SHIFT عند الضغط على مفتاح العـالى 
 .ن البيانات التى على الشاشة على الة الطباعة الشاشة تطبع صورة م

 
 -: CTRL   مفتاح التحكم-و

بالضغط علية وتثبيتـة والضـغط معـه علـى المفـاتيح االخـرى يـؤدى بعـض الوظـائف              
 الهامة مثل

CTRL +C  يوقف تشغيل البرنامج . 
CTRL+Sيؤدى وظيفة المفتاحSCROLL  LOCK       . 

CTRL +ALT +DEL ذاكرة واعادة تشغيل الحاسب تؤدى الى مسح ال. 
 -: ALT  مفتاح التغيير-ز 



بالضغط علية وتثبيتة والضغط معه على المفاتيح االخرى يؤدى وظائف مختلفة مـع             
 البرامج المختلفة

 :المصابيح االشارية -7
 

باإلضافة للمفاتيح تزود لوحة المفاتيح فى بعض انواع الحاسبات الشخصـية بمجموعـة             
 :ارية التى تدل على حالة مفاتيح التثبيت مثل من المصابيح االش
 يضىء عند تثبيت االرقام و مصباح تثبيـت العـالى   NUM LOCK مصباح تثبيت االرقام

CAPS LOCK  يضىء عند تثبيت الحروف العالية و مصباح تثبيت الشاشةSCROLL 
LOCK     يضىء عند الضغط على مفتاح تثبيت الشاشة. 

 
 
 
 
   DOS-MS:يل تعريف نظام التشغ-1

هــو مجموعــة متكاملــة مــن البــرامج تقــوم بــإجراءات التشــغيل الضــرورية ألدارة جميــع  
ــ   . أو المتوافقـة معهـا    IBM وحدات الحاسب مـن طـراز   وهـى   DOS ويطلـق عليـه الـ

 .  DISK OPRAITING SYSTEM أختصار لألحرف األولى من العبارة
و يتم وضعه على األسطوانة     ويحتفظ ببرامج نظام التشغيل على اسطوانات مرنة أ       

 .الصلبة 
 
   DOS-MS: وظائف نظام التشغيل-2
 . تحويل ونقل البيانات والتعليمات بين الذاكرة الرئيسية واألسطوانات -أ
 بدء تشغيل الحاسب والقيام بعدد من األختبارات للتأكيد من سـالمة التوصـيالت         -ب

 .الكهربائية 
الها عن طريـق لوحـة المفـاتيح والتـى تسـمح       قبول أوامر التشغيل التى يتم إدخ    -ج

 .لك بالتحكم فى جميع مكونات الحاسب 
 تمكــين المســتخدم مــن الحصــول علــى نســخ اضــافية مــن الملفــات مــن علــى  -د

 األسطوانة إلى أسطوانة أخرى
 . نقل التعليمات والبيانات إلى وحدة الطباعة -هـ
 
 
 
 
 
 
 
 

شـركات أنتـاج بـرامج الحاسـب     األمريكية وهى أشـهر   MICROSOFT انتجت شركة
ورغـم أن األصـدارات مختلفـة     MS-DOS فى العالم عدة أصدارات من نظام التشـغيل 



ولكنها واحدة فى األساس ولكنها مختلفة من حيث األمكانيات التى تضـاف مـن اصـدار       
 .األصدار الذى قبله  ( NEW VERSION ) الى اخر وال يلغى األصدار الجديد

 
 .ى أهم األختالفات بين اصدارات نظام التشغيل ويشمل الجدول التال

 
 التغيرات األساسية  االصدار

MS-DOS 1.0 االصدار األول واألساسى لنظام التشغيل . 
MS-DOS 1.25 أتاح التعامل مع األقراص ذات الوجهين (DS) 

MS-DOS 2.0 أضاف تحسينات جديدة لتنظيم القرص الصلب 
MS-DOS 3.0   الكثافـة وأضـاف أوامـر جديـدة مثـل أمـر      استخدم األقراص عاليـة 

ATTRIB 
MS-DOS 3.1 أتاح التعامل مع الشبكات المحلية 
MS-DOS 3.2  بوصة3.5أتاح التعامل مع األقراص ذات الحجم  
MS-DOS 3.3        بوصـة  والكثافـة العاليـة        3.5أتاح التعامل مع األقراص ذات الحجم 

 وأضاف أوامر جديدة
MS-DOS 4.0   امـل مـع  أضـاف إمكانيـة التع DOS SHELL  وأمـر MEM   وأتـاح

 التعامل مع عدد أكبر من الملفات
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغيرات األساسية  االصدار
MS-DOS 5.0      أضــاف تحســينات علــى برنــامج DOSSHELL .   واســتخدم
وأضاف تحسينات كثيرة لألستفادة مـن الـذاكرة    . ( EDITOR ) منسق نصوص جديد

وأضـاف أوامـر جديـدة السـترجاع الملفـات المحذوفـة أو             . والتعامل مع الذاكرة األضافية     
إعادة القـرص إلـى حالتـه السـابقة قبـل إعـادة تشـكيله ، كمـا أضـاف تسـهيالت فـى                      
التعامل مع سطر األوامر تتمثل فى الحصـول علـى معلومـات مسـاعدة عـن أى أمـر أو           

 تخزين األوامر السابقة واسترجاعها أو تعديلها بسهولة
MS-DOS  6.0 - 6.22     أضـاف تحسـينات علىاالصـدار السـابق MS-DOS 5.0 

وأضـاف  . وأضاف تحسينات كثيرة لألستفادة من الذاكرة والتعامل مع الذاكرة األضـافية           
 الذ يستخدم الصالح اعطال القرص الصـلب و امـر   SCANDISK أوامر جديدة مثل امر

DELTREE الذى يستخدم لمسح  الفهارس الفرعية  بكل محتوياتها  . 
 
 
 



 
من اربعة ملفات أساسـية تمثـل   MS-DOS 6.22  يتكون نظام التشغيل الحديث

 :هذه الملفات هى . البنية األساسية للنظام والعمود الفقرى له 
1 -BIO.SYS 

2 - MS-DOS.SYS 
3 - COMMAND.COM 

4-DBLSPACE .BIN 
sys.BIO 

 االدخـال   هذا الملف يحتوى علي مجموعة التعليمات والبرامج التى تنظم عمليـات          
 . واالخراج االساسية

[ BASIC INPUT/OUTPUT [ BIO ] ] 
 
 
 

SYS.DOS-MS -2 
هذا البرنامج يتكون من مجموعة برامج فرعيه صغيره يختص كل منهـا بمعالجـة احـدى                

بتســهيل تنفيــذ بــرامج  MS-DOS.SYS العمليـات داخــل الحاســب ويخــتص برنـامج  
وهـى   MS لف مقرونا باسم شـركة التطبيقات على الحاسب ويالحظ ان اسم هذا الم

الشركه المنتجة لنظام التشغيل ومن خصائص هذين البرنامجين انه يتم تحميلهـا فـى           
ذاكره الحاسب بمجرد نشغيل الجهاز فى كل مرة دون تدخل من المستخدم بواسـطة              

ويبقيان فى ذاكـرة الحاسـب بصـفة مسـتمرة حتـى اثنـاء        BOOT برنامج خاص اسمه
قـات الن بـدونهما اليمكـن ادخـال البيانـات الخاصـة بهـذه البـرامج او                  تنفيذ برامج التطبي  

 اخراج المعلومات التى تمت معالجتها بواسطه هذه البرامج
 
3COM. COMMAND- 

هذا البرنامج خاص باالوامر التى تدخلها للحاسب  حيث يقـوم بأسـتقبال هـذه االوامـر                 
ا البرنامج بعض المهام المحددة    ولهذ. تنفيذ  المطلوب منها عن طريق برامجها الفرعية         

كذلك مهمة اظهـار محـث نظـام    . مثل مهمة تحديد التاريخ عند بداية تشغيل الحاسب         
والتى يبدء من عندها التعامل  <:C او  <\:A الذى يظهر اما بالصوره DOS التشغيل

 مع اوامر النظام بجانب مهمة تنفيذ االوامر الداخليه لنظام التشغيل
 
4INB.DBLSPACE - 

هذا البرنامج  يستخدم فقط فى حالة اذا ما رغب المستخدم فى ضغط ملفات القـرص               
الصلب لزيادة مساحة القرص فيتم تخزين بيانات القرص قبـل الضـغط فـى هـذا الملـف                  
حتى اذا مـا رغـب المسـتخدم فـى اعـادة فـك الضـغط يـتم اسـترجاع البيانـات االوليـة                

 .للقرص من هذا الملف 
 
 
 



 
 

 :ت نـظام التشغيل الى جزئين بناء على مكان وجودها تنقسم مكـونا
 و يسـمى      RESIDENT  ROM   الجــزء الموجــود فـى الـذاكرة الدائمـة     -1

ROM BIOS        ووظيفة هذا الجـزء االشـراف علـي العمليـات االساسـيه والحيويـه
التــي يحتاجهــا الحاســب وهــذا  الجــزء يعمــل باســتقاللية عــن بــاقي أجــزاء نظــام  

ان  برامجه تعمل بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل الخـاص بوحـدة             التشغيل اي   
غيـر موجـود    DOS ولكـن يجـب ان ننبـه ان بـاقى ال      UNIT SYSTEM النظـام 
 ويجب

هـى  ROM تحميله قبل أن يصبح العمل علي الجهاز ممكنا والواقع ان بعض بـرامج 
 ( RAM تحميل الجزء الباقى الى الذاكرة(التى تقوم بذلك 

و يشـكل الجـزء األساسـى      DISK RESIDENT  الموجود باالسطوانةالجـزء -2
 :من نظام التشغيل و يمكن تقسيمه بدوره الى    جزئين 

بصـفة دائمـة و تمثلـه ثالثـة ملفـات        RAM  جزء يتم تحميله فـى ذاكـرة العمـل   -أ  
ووجود هذا الجزء ضـرورى لبـدء عمـل       S SYSTEM  FILE تسمى ملفات النظام

 .الحاسب 
عند الحاجة  اليه ويـتم مسـحه منهـا      RAM  جزء يتم تحميله فى ذاكرة العمل-ب 

 DOSبمجرد إنتهاء التعامل معه و تمثله ملفات برامج أوامر ال
 
 

 :يتم ذلك باتباع الخطوات التالية
 .الكهرباء للجهاز باستخدام المفتاح الخاص بالتشغيل ) فتح( توصيل-1
 الموجود بمقدمة الشاشة ضبط االضاءة باستخدام المفاتيح -2
  بعد فترة تظهر عبارة تشير اليك بتحميل نظام التشغيل-3
كداللة على اتمام عمليـة    DOS بعد تحميل النظام فى الحاسب يظهر محث ال-4

 DOS التحميل واستعداد النظام ألداء الوظائف  المطلوبة منه و عادة يكون محث ال
 وتظهـر العالمـة   <A ن تحـت محـث النظـام   اذا كان التحميل م <A  بالصورة اآلتية 

C>  اذا كان نظام التشغيل قد تم وضعه على األسطوانة الصلبة. 
 

 :وعموما توجد طريقتان لتشغيل الكمبيوتر وهى على النحو التالى  
 .وتستخدم فى حالة بدء العمل على جهاز الحاسب :  التشغيــل البـارد-1
 ) ة  المسـتخدم إعـادة تحميـل الجهـاز    وتسـتخدم عنـد رغبـ   :  التشـغيل الـدافىء   -2

RESET ) دون إستخدام مفتاح ON/OFF أو مفتاح الـ RESET   . 
 
 :تشغيل الكمبيوتر على البارد 1-
 . <A فى المشغل " DOS "  ادخل أسطوانة الــ-أ
وتتوقـف  ) ليتحقق النظام مـن نفسـه   ( لفترة قصيرة  <A  ستضاء لمبة المشغل-ب

 كرة الموجودة بالجهازفترة األنتظار على الذا



ال تحاول سحب األسطوانة من المشغل أثناء اضـاءة اللمبـة حتـى             : ملحوظة هامة     
 .ال تفقد أو تتلف

 المعلومات الموجودة باألسطوانة
ــ        " وفى حالة األنتهاء من اختبار الكمبيوتر لمكوناتـه الداخليـة والتأكـد مـن وجـود الـ

DOS " ستظهر الرسالة التالية :- 
CURRENT DATE IS TUE  1-01-1980 

ENTER NEW DATE ( MM - DD - YY ) : 
قـد تمـت    " DOS " وهى تعنى ان عمليـة  تحميـل نظـام تشـغيل األسـطوانة ال     

بنجاح ويحثك على ادخال التاريخ بينمـا إذا كنـت قـد ادخلـت اسـطوانة اخـرى غيـر                    
 : فستظهر رسالة أخرى " DOS " اسطوانة الـ

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

ــ  ثـم الضـغط علـى    dos  وهى تطلب منك تغيير االسطوانة الموجودة باسطوانة الــ
 اى مفتاح عندما تكون جاهز

 : تشغيل الكمبيوتر على الدافىء -2
 ومفتـاح  CTRL وهى الطريقة الثانية لتشغيل الجهاز وتكون بالضغط علـى مفتـاح  

ALT  ومفتاح  DEL  فى آن واحد. 
 
 
 
 

عـن طريـق كتابـة اسـم األمـر المنـاظر لهـذه          DOS يتم تشـغيل أحـد وظـائف ال   
و تنقسـم    .  ENTER ثـم ضـغط مفتـاح االدخـال      DOS الوظيفـة بعـد محـث ال   

 الى اوامر داخلية واوامر خارجية  DOS األوامر التى يمكن توجيهها الى نظام ال
 :و يوضح الجدول اآلتى الفروق بينهما 

 
 األوامر الخارجية األوامر الداخلية

ال   فى الذاكرة DOS يتم تخزين جميع االوامر بمجرد تحميل الجهاز بنظام التشغيل
بد من وجود الملف المناظر علـى االسـطوانة الموجـودة بالحاسـب عنـد تشـغيل هـذا                   

 األمر
يلهـا  وجودها غيـر دائـم بالـذاكرة ويجـب تحم           وجودها دائم بالذاكرة بمجرد تحميلها

 كل مرة عند إعادة استخدامها
 

ويتم فى بقيـة هـذا الفصـل تعريـف بعـض األوامــر السـهلة االسـتخدام فـى نظـام            
وقبل أن نستعرض هذه األوامريجـب توضـيح أنـه توجـد العديـد        .  DOS التشغيل

ــ   وسـوف يـتم هنـا شـرح أكثـر       DOS من الطرق التى يمكن كتابة األمر بها فـى ال
فى شرح الصـورة العامـة     [ ]  ويستخدم القوسان المربعان    . هذه الطرق استخداما  

ألى من األوامر للداللة على أن ما بينهما اختيارى أى أنه يمكن توجيه األمـر بـدون               
 .هذا الجزء 



 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيير الوقت بالحاسب : الغرض من االستخدام 
 .أمــــر داخــلى : نــوع األمـــــر 

 TIME [ HH [ :MM[:SS .PP]]] : لعامةالصورة ا
 . يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض الوقت الحالى بالحاسب :حيث 
HH   23 .. 0تحدد الساعة والتى يجب ادخالها فى النطاق من . 

MM   59 .....0تحدد الدقائق و يجب ادخالها فى النطاق من . 
SS 59 ...... 0 من تحدد الثوانى و يجب ادخالها فى النطاق . 
PP  99 ..0تحدد األجزاء من الثانية ويجب ادخالها فى النطاق من.  

 12 ص Time  االمر-1
 فقـط حتـى   12 : 1 وليس مـن  24 :1يراعى عند كتابة التوقيت انة يتم ترقيم الساعات فى جهاز الكمبيوتر من        * 

 .يتثنى له ان يفرق بين التوقيت الصباحى والتوقيت المسائى 
 لمثا

 C: \ Time   5:30  -1 صباحا  30لتغير الوقت الى الساعة الخامسة والدقيقة 
 C: \ Time  17 ; 30 -2 مساءا 30لتقدير التوقيت الى الساعة الخامسة والدقيقة 

 C: \ Time -3الستعراض التوقيت الحالى                                             
 current                                                       لالشارة ان التوقيت مساءا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيير التاريخ بالحاسب: الغرض من االستخدام 
 أمـر داخلى: نـــوع األمـــر 
 DATE [MM/DD/YY] : الصيغة العامة

  يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض التـاريخ الحـالى بالحاسـب    :حيث 
.MM   تحدد الشهر  DD   تحدد اليوم    YY تحدد السنة 

 :مثال 
 1994لتحديد التاريخ داخل الحاسب بالخامس والعشرين من شهر مارس سنة 



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

يســتخدم هــذا األمــر لمســح البيانــات الموجــودة علــى  : الســتخدام الغــرض مــن ا
 .الشاشة 

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 CLS : الصورة العامة

و يستخـدم هذا األمر عندما توجد بيانات كثيرة على الشاشة لم تعد هناك حاجـة               
لها و نرغب فى مسح هذه البيانـات كـى نـتمكن مـن متابعـة بيانـات أخـرى علـى              

 .لشاشة ا
 : مثال

A:>CLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لمعرفـة رقـم اإلصـدار مـن النسـخة          : الغرض من االسـتخدام     
 . DOS الحالية من نظام التشغيل

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 VER : الصورة العامة



 : مثال
A>VER 

 :كاالتى  DOS غيلحيث يقوم الحاسب بعرض رقم االصدار الحالى من نظام التش
MS-DOS VERSION 6.22 

 
 
 
 
 

يسـتخدم هــذا األمـر السـترجاع االوامـر السـابقة لالمــر      : الغـرض مـن االسـتخدام    
الحالى و التى تسجل فى ذاكـرة الحاسـب و تسـترجع عنـد الضـغط علـى مفتـاح                    

 السهم العلوى
 أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 C:\ DOSKEY : الصورة العامة

 : مثال
C:\ DOSKEY 

 حيث يقوم الحاسب بتخزين االوامر التى سوف يتم ادخالها تباعًا الى الحاسب
 : و عند كتابة االوامر التالية

C:\ DIR /S 
C:\ CD DATA 

C:\ DIR *.EXE 
فإنه تم تسجيلهم فى الذاكرة و عند الضغط على مفتاح السـهم العلـوى    سـوف     

 يتم ظهور اخر امر تلقائيًا
C:\ DIR *.EXE 

و عند الضغط علـى نفـس المفتـاح مـرة اخـرى سـوف يظهـر االمـر السـابق لالمـر                       
 المعروض

C:\ CD DATA 
 .و هكذا الى ان يتم االنتهاء من االوامر المسجلة فى الذاكرة 

 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لعـرض مواصـفات الحجـم االجمـالى         : الغرض من االسـتخدام     
قت الحالى و الحجم الذى يشـغله       لذاكرة الحاسب و الحجم المشغول منها فى الو       

 نظام التشغيل و الحجم الخالى المتبقى للمستخدم
 أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 C:\ MEM : الصورة العامة

 C:\ MEM       : مثال



حيث يقوم الحاسب بعرض الشاشة التالية و التى تحتوىعلى كل المعلومات عن            
 . ذاكرة الحاسب

 
Memory Type        Total    =   Used   +   Free 

----------------      -------        --------      -------- 
Conventional          640K        31K         609K 

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 لتغيير شكل المحث -7
 يستخدم هذا االمر لتغيير شكل محث نظام التشغيل: الغرض من االستخدام 

 داخلى: نوع االمر    
 Prompt [[text ] [$character]]  :  الصورة العامة

 ( A كمثال( هذا االمر يستخدم لتغيير شكل محث نظام اتشغيل -1: مالحظات 
فقط دون وضع اى قيم فأن شكل المحـث يكـون    PROMPT وعندما نستخدم امر

 اسم مشغل االسطوانات فقط
لتخليـق شـكل    prompt  من الممكن استخدام حرف او اعالن خـاص مـع امـر   -2

 لتالى يوضح هذه الحروف والعالقاتخاص للمحث والجدول ا
 شكل المحث الحرف او العالقة

$9 = 
$$ $ 
$t الوقت الحالى 
$d التاريخ الحالى 
$p الفهرس او الفهرس الفرع الحالى 
$v رقم اصدار نظام التشغيل 
$9 
$L 
$6 : 
 
 

 امثلة



 prompt  $p :  عند كتابة االمر-1
فــى حالــة (  الحــالى يتغيــر شــكل المحــث الــى الفهــرس او الفهــرس الفرعــى 

 c: \DB   يكون شكل المحث هكذا (DB) الفهرس الحالى هو
 Prompt $ p$ g عند كتابة االمر

 c: \DB  يتغير شكل المحث الى
 $prompt $ T$D عند كتابة االمر-3

 sun 29/12/1997   07,55 : 11 : 13يتغير شكل المحث الى 
 
 
 
 

 الفصل الثانى اوامر ادارة الملفات
 دارة الملفاتأوامر ا

File Handling Commands 
 

 :يمكن  تقسيم أوامـر ادارة الملفات الى أوامر خارجية و داخلية كاآلتى
 األوامر الداخلية

 
 DIR        امر استعراض الملفات الموجودة علىاالسطوانة

 COPY             امر انشاء نسخه اخرى من الملف
 DEL          امر الغاء الملفات

 REN          اعادة تسمية الملفاتامر 
 TYPE                امر اظهار محتويات الملف على الشاشه

 
 :األوامر الخارجيه 

 
 MORE امر اظهار الملفات على الشاشه صفحه تلو الصفحه

 PRINT               امر طباعة عناوين الملفات على الة الطباعه
 ATTRIB عرض و تغيير خصائص الملفات

 MOVE                  ملف من فهرس إلى فهرس آخرنقل
                                   نسخ الملفات بالفهارس و الفهارس الفرعيه

XCOPY         إ ستعادة ملف محذوف                                UNDELETE 
 

ر التـى   سنتناول بالشرح فـى هـذا الفصـل ادارة الملفـات ويمكنـك بواسـطة االوامـ                
 :سنقوم بشرحها بالتفصيل تنفيذ اآلتى

 نسخ ملف من ملف اخر - -1
 اظهار ملف على الشاشه -2
  الغاء ملف-3
 تغيير إسم ملف-4



  إنشاء ملف-5
  طباعة ملف على ألة الطباعه-6
 
 
 

 األوامر الداخلية: أوال 
 

 

 
 

انة استعراض اسماء الملفات الموجودة فى األسطو     : الغرض من االستخــــدام  
 .على الشاشه مع بعض البيانات عن هذه الملفات

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 DIR [file name (s)] [/p][/w] : الصورة العامة

 : حيث
:  file name (s)      اسم ملف أو مجموعة مـن الحـروف و العالمـات الخاصـة

 تطابقها يراد عرض الملفات التى
/p    اء الملفــــات الموجــــــودة فــى   تســـتخــــدم الســــتعراض أســــم

 .االسطوانة صفحة بعد األخرى
/w          تستخدم لعــــرض المـــلفـات المــوجـودة فى االسطـوانةعلى هيئة اعمـدة

 : امــثـــلـــــه..مع كتابة أسماء الملفات فقط ) خمسة اعمدة ( 
الظهار أسماء  جميع الملفات المـوجـودة فى االسـطوانه علـى الشاشـة             ) أ

 A>DIR تخدم األمـرنس
علـى الشاشـة  مـع     EXE الظهار أسماء جميع الملفـات التـى لهـا االمتـداد    ) ب

 A>DIR *.EXE  /p التوقف بعد كل صفحة نستخدم األمر
الظهار أسماء جميع الملفات التى ليس لها امتداد و تتكون من حـرف واحـد               )  ج

 <DIR ?.     A                                           نستخدم األمر
بعــرض عــدد الحــروف المتبقيــة علــى     DIR دائمــا مــا يقــوم األمــر: مالحظــة 

 األسطوانة بعد عرض أسماء الملفات
 
 
 
 
 

  .انشاء نسخه اخرى من ملف :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر داخلى: نـــــوع األمــــر 
 COPY file1 file 2 [/v] : الصورة العامة

 : حيث
file1   الملف المراد عمل نسخة منهاسم . 
file2   اسم الملف الجديد المراد انشاؤه . 



/ V    االمر معامل لجعلCOPY          يتحقـق مـن ان عمليـة النسـخ قـد تمـت
 .على الوجه االكمل 

 :امــثـــلـــــه
ــف ) أ ــخ المل ــىCHKDSK.COMالمســمى لنس ــر ويســمى   ال ــف اخ  مل

XYZ.COM 
A> COPY  CHKDSK.COM  XYZ.COM . 

ــداد   ) ب ــا االمت ــى له ــات الت ــع الملف ــا    PASلنســخ جمي ــات له ــى ملف ال
 نستخدم األمــر  BAKاالمتداد

A>  COPY     *.PAS   *.BAK 
النشاء ملف جديد وذلك عـن طريـق        COPYيمكن استخدام األمــر  : مالحظة  

 CON استخدام االسم
 
 COPY نسـتخدم األمـــر   ABC.DAT إلنشـــاء مـــلف جديـد يسـمى    ) ج

CONABC.DAT  وبعدها يتم ادخال بيانات الملف سطر سطر و بعد االنتهاء
وبعـد االنتهـاء مـن االدخـال تمامـا       ENTER  من كـل سـطر نضـغط المفتـاح    

  .معا  CTRL + Z نضغط المفتاحين
 
 
 
 
 

  .الغاء ملف من االسطوانه :الغرض من االستخــــدام 
  .أمـر داخلى :نـــــوع األمـــــر
 DEL file name : الصورة العامة

 .هو اسم الملف المراد الغاؤه     .. file name   : حيث
 :امــثـــلـــــه

من االسـطوانه ستصـدر االمـر       SAID44.BAS اذا اردت الغاء ملف باسم) أ
 التالى

A>DEL SAID44.BAS 
 
  DISK  اللغاء جميع الملفات الموجوده على االسطوانه وتبدأ بـالحروف  )ب
 *.???A>DEL     DISK  ستصدر االمر التالى حروف 7وعدد حروفها  
 .اذا اردت الغاء جميع الملفات من على االسطوانه تستخدم االمر) ج

A>DEL *.* 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 .تغيير اسم ملف على االسطوانه :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 REN  old file  new file : الصورة العامة

 . هو اسم الملف المراد تغيير اسمه  old file: حيث
new file هو االسم الجديد للملف.  
 -:امــثـــلـــــه 

   SAID.TET  لـتــغــيــيـــــــــــــــر اســـــــــــــم الملــــــــــــف)    أ
 نستخدم األمر   SAID1.DOCالى 

SAID1.DOC  SAID.TET  REN A> 
الـى نفــس االســماء ولكــن   LST دادلتغييـر أســماء الملفــات ذات االمتـ  ) ب

 PRNاخربامتداد 
*.LST  *.PRN  A> REN 

 
 
 
 

 .اظهار محتويات الملف على الشاشه :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 TYPE [ File name ]    : الصورة العامة

 :حيث
File name هـواسم الملف المراد اظهاره. 

 :مثال 
الموجـود فـى االسـطوانه علـى الشاشــة        SAID1 حتويـات الملـف  الظهـار م 

 A>TYPE   SAID1                  نستخدم األمـر
 
 

 األوامر الخارجية: ثانيا 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

يستخدم هذا األمـر لجعـل المخرجـات علـى الشاشـة            :  الغرض من االستخــــدام  
 .تعرض صفحة صفحة

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 MORE | [DOS  COMMAND ] : لصورة العامةا

 :امــثـــلـــــه
 . A> DIR | MORE (أ

 .سوف تظهر محتويات االسطوانه صفحه صفحه 
سـوف    (Piping)  تسـمى |علمـا بـان العالمـه    ENTER أضغط على مفتاح االدخـال 

 ---MORE--- تظهر اول صفحه فى الملف وفى نهايتها كلمة
واالطالع على محتويات هـذه الصـفحه نضـغط     ---MORE--- بعد ظهور عالمة) ب

 .على اى مفتاح للحصول على الصفحه التاليه وايضا فى نهايتها نفس الرساله
---MORE--- 

 .وهكذا حتى نهاية الملف
 A> SAID.COM | MORE or MORE < SAID.COM     (ج

وفـى نهــــايتها     SAID.COMلمســـمى اسـوف تظهـر اول صـفحـــه فـى المـــلــف      
 .--MORE--- ــلمةك

بعــد االطــالع علــى محتويــات الصــفحه االولــى والضــغط علــى اى مفتــاح ســوف تظهــر 
--MORE--- محتويات الصفحه الثانيه على الشاشه وفى نهايتها ايضا نفس الرساله

-  . 
 .و هكذا حتى نهاية الملف

 
 
 
 
 

 .النصية يستخدم هذا االمر فى طباعة محتويات الملفات  :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 PRINT[file name ][device name] : الصورة العامة

 : مثال
C:\PRINT Autoexec.bat on LPT1 

 هو اسم الملف المراد طباعته  Autoexec.bat حيث
 .هو اسم بوابة التوصيل المتصل عليها الجهاز المراد استخدامه فى الطباعة  LPT1 و
 
 
 
 
 



 
 
 

 يستخدم هذا االمر لعرض و تغيير خصائص الملفات: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 ATTRIB ( + or - ) [/H] [/A] [/S] [/R] : الصورة العامة
 اللغـاء الخاصـية التـى       -العطاء الملف الخاصـية التـى تليهـا ، و عالمـة             + توضع عالمة   

 .تليها 
 : حيث

[H]  تقوم بتحويل الملف الى ملف مخفى 
[A]  تقوم بتحويل الملف الى ملف ارشيف 
[S]  تقوم بتحويل الملف الى ملف نظام 
[R]تقوم بتحويل الملف الى ملف قراءة فقط 

 :امــثـــلـــــه
 ملف مخفى نكتب االمر ABD.EXE لجعل الملف) أ

C:\ ATTRIB   +H    ABD.EXE 
 
  غير خفى نكتب االمرملف ABD.EXE لجعل الملف) ب

C:\ ATTRIB   -H   ABD.EXE 
 
 
 
 
 
 

 .نقل ملف او عدة ملفات من مكان الى اخر  :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 MOVE [ path1 ] [ file name ] [ path2 ] : الصورة العامة

 : حيث
[ path1 ] المكان المراد نقل الملف منه 

[ file name ] هو اسم الملف المراد نقله 
[ path2 ]المكان المراد نقل الملف اليه 
 :امــثـــلـــــه

 الـى الفهـرس الفرعـى    DATA من الفهرس الفرعى  AAA.TXT لنقل الملف) أ
INFO نكتب االمر 

C:\ MOVE C:\DATA\AAA.TXT C:\INFO 
 
 WIN عـى الـى الفهـرس الفر   ISI لنقل كل الملفات مـن الفهـرس الفرعـى   ) ب

 نكتب االمر



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

  .انشاء نسخه اخرى من ملف :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر 
 C:\XCOPY [ path1 ]  [ files ]  [ path2 ] [/s] : الصورة العامة

 : حيث
path1اسم الفهرس المراد نسخ الملفات منه . 
files    الملفات المراد نسخهااسماء . 
path2اسم الفهرس المراد نسخ الملفات اليه . 
/ S    معامل لجعل االمرXCOPY     يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهـرس

 .المراد النسخ منه 
 :مثال 

الـى الفهـرس      DOS     لنسخ  الملفات التى تقع فـى  الفهـرس الفرعـى   
 DOS لواقعة تحت الفهرسمع نسخ كل الفهارس الفرعية ا DATA الفرعى

C:\DOS\XCOPY  *.*   C:\DATA    /S 
 :مالحظة 
بأنـه يقـوم بنسـخ الملفـات المـراد نقلهـا         COPY عـن امـر    XCOPY يتميز امر

يقرأ الملفات بواقع ملف واحد ثم يقوم   COPY بطريقة المجموعات حيث ان امر
لفـات فـى المـرة    فإنه يقرأ عدة م   XCOPY بنسخه الى المكان الجديد اما امر

الواحدة ثم يخزنها فى الذاكرة ليقوم بنسـخها مـرة واحـدة فـى المكـان الجديـد                
ــة النســخ ، و يتوقــف كــم الملفــات      ــالزم لعملي ــرًا فــى الوقــت ال ــوفر كثي ممــا ي

 .المرة الواحدة على حجم ذاكرة الجهاز  المنسوخة فى
 
 
 

 رجاعه مرة اخرىاستعادة ملف تم حذفه و مطلوب است: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى  :نـــــوع األمـــــر  
 UNDELTE : الصورة العامة

 :حيث 
 : سيقوم الجهاز باعطاء الرسالة التالية فى حالة عدم وجود ملفات محذوفة) أ

NO ENTIRES WERE FOUND 
اما فـى حالـة وجـود ملفـات محذوفـة سـوف يقـوم الحاسـب بإعطـاء اسـم الملـف                  ) ب

و السـترجاع الملـف يجـب علـى         (  ) رف االول الـذى يوضـع مكانـه         المحذوف بدون الحـ   
 : المستخدم ادخال الحرف االول من اسم الملف، هذا اذا كان الملف يمكن استرجاعه

Directory: C:\WINDOWS 
File Specifications: *.* 



?UTOEXEC BAT        543    8-26-96    2:09p    ...A  Undelete 
(Y/N)? 

  كان الملف ال يمكن استرجاعه فسيعطى الحاسب الرسالة التايةاما اذا) 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. 

 الفصل الثالث التعامل مع الفهارس
 التعامل مع الفهارس

 
 األوامر الداخلية: أوال 

 
 
 
 
 

عـدة مسـارات    / يستخدم هذا األمر لتحديـد مسـار        : الغرض من االستخــــدام  
. للبحث عن برنامج أو ملف غير موجود فى الدليل الحالى  DOS يسلكها الـ

 , COM. نفيذيـة التـى تنتهـى باألمتـداد    ويتعامل هذا األمـر مـع الملفـات الت   
.BAT , .EXE   . 
 . أمر داخلى  :نـــــوع األمـــــر
 PATH  ]أسم المسار[ ]؛ أسم المسار    ] : الصورة العامة
 :أمــثـلــــه

يمكــن تحديــد مجموعــه الفهــارس البديلــه لكــى يبحــث فيهــا عــن البرنــامج  
 ال على ذلكومث PATH المطلوب تنفيذه وذلك باستخدام االمر

A> PATH \ PROGRAMS 
A> PATH \ DOS 

A> PATH \ DIS ; B: ; C: / MAIN 
  DOSواالمر االخير معناه ابحث عن االمر المراد تنفيذه فى الفهرس المسـمى 

مـع الفهـرس الرئيسـى     :B  فان لم تجده فابحث فى الوحده :A  على الوحده 
 مىفى الفهرس المس :C  فان لم تجده فابحث فى الوحده

\ MAIN. 
 
 
 
 
 
 



يستخدم لبنـاء فهـرس جديـد علـى االسـطوانه ويمكـن              :الغرض من االستخــــدام  
 . MD استخدام االختصار
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر  
 MKDIR[ directory name ] : الصورة العامة

 MD[ directory name ]         او
 :امــثـــلـــــــه  

 .C:\ MD LOTUS.على االسطوانه الحاليه LOTUS  لبناء الفهرس) أ
 .C:\ MD   \ FILE \ DATA ويمكنك فتح فهرس داخل فهرس اخر) ب

واسـم الفهـرس      FILE يتم فتح فهـرس فرعـى داخـل فهـرس اساسـى اسـمه      
 .DATA الفرعى

 :مالحظة 
وبناء الفهارس يمكنك من تكرار اسماء الملفات على اى اسطوانه داخـل الفهـارس    

 .هذه االمكانيه غير متوفره بدون استخدام الفهارسالمختلفه و
 
 
 
 

 CHANGE DIRECTORY  اختصار للتعبير CD االمر: الغرض من االستخــــدام
بمعنى غير الفهرس الحالى اى انتقل الى فهرس اخر واجعله هوالفهرس الحـالى             

 ضرورى عند انشاء شجره الفهارس وعند التعامل معهـا، فالتعامـل مـع     CD واالمر
محتويات فهرس فرعى ما من الملفات او الفهارس او  كليهما يستلزم اوال االنتقال              

 .الى هذا الفهرس
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 CD [ directory name ] : الصيغة العامة

 :مثال 
 اننا نكتب االمر DOS اذا اردنا الدخول الى الفهرس الفرعى

C:\CD DOS 
 :مالحظات

 DIR  اسم الفهرس الذى ترغب االنتقال اليه باستخدام االمر تأكد من-1
فى حالة وجـودك فـى فهـرس فرعـى يتفـرع مباشـرة مـن الفهـرس الرئيسـى           -2

 . ..CD\  OR  CD  بصورتيه  CD يتساوى االمر
 
 
 

يستخدم االمر فى الغاء فهـرس معـين بشـرط ان يكـون             : الغرض من االستخــــدام  
 RD والفهارس الفرعية ويمكن استخدام االختصار. الفهرس  خاليا من الملفات

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 RMDIR [ directory name ] : الصورة العامة

 RD[ directory name ]       او



 :امــثـــلــــه 
من الفهرس االصـلى البـد اوال مـن مسـح        HOME  اللغاء الفهرس المسمى) أ

  الفهرسجميع الملفات الموجودة فى
C:\CD DATA 
C:\CD HOME 

C:\DEL *.* 
C:\CD .. 

C:\ RD HOME 
 : وتوجد طريقة أخرى باستخدام أسماء المسارات كاآلتى) ب

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

 -:عندما يكون هناك ملفات داخل الفهرس المراد الغائه تعطى الرساله االتيه) ج
Invalid path, not directory or directory not empty 

 .هنا يجب مسح الملفات اوال قبل الغاء الفهرس
 

 األوامر الخارجية: ثانيا 
 
 
 

يسـتخدم االمـر السـتعراض الفهـارس الموجـودة علـى            : الغرض من االستخـــــدام   
 .القرص بما فيها الفهارس الفرعية 

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 TREE [ path ] [ directory name ] : الصورة العامة
 :امــثـــلــــه 

 نقوم بكتابة االمر C الستعراض الفهارس الفرعية الموجودة على القرص) أ
C> TREE 

 .و سوف يقوم الحاسب بعرض جميع الفهارس الفرعية الموجودة داخله 
نقوم  DATA  الستعراض الفهارس الفرعية الموجودة داخل الفهرس الرئيسى) ب

 بكتابة االمر
C> TREE C:\DATA 

 و سوف يقوم الحاسب بعرض الفهارس الفرعية الموجودة داخل الفهرس الرئيسى
 DATA . 

 
 
 
 

يستخدم االمـر فـى الغـاء فهـرس و ال يشـترط ان يكـون          : الغرض من االستخــــدام  
 .أو الفهارس الفرعية .الفهرس  خاليا من الملفات

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 



 DELTREE [ directory name ]  : عامةالصورة ال
 :مثال 

مـن الفهـرس االصـلى البـد اوال مـن مسـح          DATA  اللغـاء الفهـرس المسـمى   
 جميع الملفات الموجودة فى الفهرس

C:\ DELTREE DATA 
 

ــع الملفــات و الفهــارس الفرعيــة     و ســوف يقــوم الحاســب بمســح الفهــرس بجمي
 .الموجودة داخله 

 
 

لتغييـر اسـم فهـرس علـى      MOVE يستخدم االمـر : امالغرض من االستخــــد
 القرص

  . أمـر خارجى:نـــــوع األمـــــر 
 MOVE [ path ] [ directory name ] [ new : الصــورة العامــة

directory nam ] 
 :مثال 

 الـى اسـم   :C الموجود على القـرص   DATA لتغيير اسم الفهرس الفرعى
INFO نكتب االمر 

C:\MOVE C:\DATA  INFO 
 
 
 
 

انشاء نسخه اخرى من فهرس و الفهارس الفرعيـة          :الغرض من االستخــــدام  
  .التى يحتويها 
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر 
 C:\XCOPY [ path1 ]  [ Directory name ]  [ path2 : الصورة العامة

] [/s] 
 : حيث

path1اسم الفهرس المراد نسخ الملفات منه . 
Directory name اسم الفهرس  المراد نسخه . 

path2اسم الفهرس المراد نسخ الملفات اليه . 
/ S    معامل لجعل االمرXCOPY     يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهـرس

 .المراد نسخه 
 :مثال 

مـع نسـخ    DATA الى الفهـرس الفرعـى    INFO لنسخ   الفهرس الفرعى
 DOS كل الفهارس الفرعية الواقعة تحت الفهرس

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



 (  الصلبة-المرنة ( الفصل الرابع اوامر التعامل مع االسطوانة  
 
 
 
 
 

العـداد االسـطوانه عنـد     FORMAT  يستخدم االمر: الغرض من االستخــــدام
استخدامها الول مره وذلك حتى يمكن تسـجيل البيانـات عليهـا ويقـوم هـذا        

 (directory) ثـم انشـاء دليـل   . االسـطوانه  االمر اوال بالتأكـد مـن صـالحية    
ــا       ــى االســطوانه كم ــى ســيتم تســجيلها عل ــات الت ــات الملف ــواء  بيان الحت

العداد اسطوانه مسجل عليها بيانات لم تعد  FORMAT يستخدم ايضا االمر
بحاجه اليها ومن هذا نستنتج انه ال يجوز استخدام هذا االمر  بعـد تسـجيل               

 .نه يمحو كافة البيانات المسجله عليهااى بيانات على االسطوانه ال
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 FORMAT D:[/v[:label][/q]: الصورة العامة

[/f:size][/s][b][/t:TRACKS] 
[/n:sectors][/1][/4][/8] 

 :  حيث
*D  هو اسم سواقة االسطوانات الموضوع فيها االسطوانة المراد تشكيلها 

( QUICK )   / Q 
 لقيام بعمليه تشكيل سريعة يقوم فيها بالغاء ملف تحديد مواقع الملفاتل

(FAT) FILE ALOCATION TABLE           والفهـرس الرئيسـى لالسـطوانه
ســبق تشــكيلها  بــدون بــاقى االســطوانه وبالتــالى ال يــتم تحديــد القطاعــات   

 . المعيبه
/U*  ( UNCONDITIONAL )        للقيام بعملية تشـكيل كاملـه تـؤدى 

الى فقد كل الملفات الموجود على االسـطوانه وتمنـع   اسـتعادتها فيمـا                
 .UNFORMAT بعد باستخدام االمر

( SYSTEM )    / S *   لنسـخ ملفـات النظـام SYSTEM FILES    والملفـين
على االسطوانه الجديده بعد انتهاء تشـكيلها    COMMAND الخفيين وملف

 نظـام التشـغيل الـى ذاكـرة         لكى تصبح هذه االسطوانه قادره على تحميل        
ــا   تصــبح     BOOTABLE الحاســب ــه فقــط اى انه ــر الداخلي ــذ االوام وتنفي
 .بدون االوامر الخارجيه DOS اسطوانه

 
 
 

ـــدام   ــن االستخـــ ــرض م ــكيلها    : الغ ــم تش ــطوانه ت ــات اس ــتعادة معلوم  اس
REFORMATTED     بطريـق الخطـا او اعـادة تركيبهـا RESTRUCTURED 



سـواء كانـت مرنـه او صـلبه وكـذلك اسـتعادة         RECOVER باستخدام االمـر 
 .معلومات جدول التقسيم علىاسطوانه صلبه 

  . أمـر خارجى:نـــــوع األمـــــر 
 :UNFORMAT D : الصورة العامة

 : حيث
D:     هو اسم سواقة االسطوانات الموضوع فيها االسطوانة المراد استعادة

 محتوياتها
 
 
 
 

ـــدام  ــر اســم    يســت: الغــرض مــن االستخـــ ــر فــى عــرض وتغيي ــذا االم خدم ه
 . خانه11االسطوانه الذى يكون فى حدود 

  .أمـر خارجى :نـــــوع األمـــــر 
 LABEL  : الصورة العامة

 
 
 

 :امــثـــلـــــه
 :مثال لو ارادنا معرفة االسم القديم نكتب االمر التالى )  أ

 A> LABEL             ENTER والضغط
 : االسطوانه دون عرض االسم القديمويمكن تغيير اسم)ب

 A> LABEL B:YEAR_GO     ENTER  ونضغط
ويفيد هذا االمر فى تشكيل اسطوانه تخص كـل مشـغل لمعرفـة اى مـنهم                

 .يخص كل قرص
 
 
 
 

يستخدم فى عرض اسم االسطوانه الموجوده فى      :  الغرض من االستخــــدام  
 .وحدة االسطوانات

 .خلى امر دا:  نـــــوع األمـــــر 
 VOL: الصورة العامة

 :حيث 
 اذا كان لها اسم سوف يعرض واذا لم يكن سوف يعطى الرساله االتيه

:    Volume in drive A Has no label 
 
 
 



 
 

عند استخدام هذا االمر يقوم الجهاز بقراءة محتويات        :الغرض من االستخــــدام  
بالكامــل علــى االســطوانه االولــى ويضــعها فــى الــذاكره ثــم يقــوم بنقلهــا    

 .االسطوانه الثانيه
 .امر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 DISKCOPY  [Drive name]    : الصورة العامة
 :امــثـــلـــــه

اذا لم تذكر فـى االمـر االسـطوانه الثانيـه تـتم عمليـة النسـخ باسـتخدام                   ) أ
 <A                              .االسطوانه الحاليه بدال مـن االسـطوانه الثانيـه   

DISKCOPY B: 
و يمكـن   :A علـى االسـطوانه الخاليـه    :B تتم عملية نسـخ االسـطوانه  )  ب

 عمل نسخ لالسطوانه باستخدام اسطوانه واحده مكان االسـطوانه االولـى  
A>DISKCOPY B: B: 

 
 
 
 

ـــدام  ــا   : الغــرض مــن االستخـــ ــر كامــل عنه فحــص االســطوانه وعــرض تقري
 .هباالضافه  لتقرير عن الذاكر

 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
 CHKDSK [D:][FILE NAME                : الصـورة العامـة  

[.EXT]][/F][/V] 
 :مثال 

يستخدم هذا االمـر فـى فحـص البيانـات المسـجله علـى االسـطوانه وتقريـر                  ) أ
وجود اى اخطاء فى التسجيل لفحـص بيانـات جميـع الملفـات المتواجـده علـى                 

 :A. A> CHKDSK A:            االسطوانه
 A> CHKDSK A:/F   يمكن اصالح اخطاء التسجيل على االسطوانه) ب
    عــرض بيــان حالــة كــل ملــف علــى حــدة باســتخدام رمــز التعــديل ) ج

A>CHKDSK A:/ V 
 A>CHKDSK.يمكن معرفة حالة ملف محـدد او مجموعـه مـن الملفـات    ) د

A:\TESTFILE.DAT 
A> CHKDSK A: *. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فحص االسطوانه وعرض تقرير كامل عنها: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
 : الصورة العامة

SCANDISK [Drive name] [All] [Autofix] [Checkonly] 
[Custom] [Nosave] [No summury] [Surface] [Mono] 

 :  SCANDISK المفاتيح المستخدمة مع االمر
* [Drive name] اسم القرص المراد فحصه 

*  [All]فحص كل االقراص الموجودة المرنة و الصلبة 
*  [Autofix]اصالح االعطال بصورة تلقائية بدون طلب تأكيد المستخدم 

*  [Checkonly]يتم فحص القرص فقط بدون اصالح االعطال 
*  [Custom]تشغيل برنامج SCANDISK فى الملفوفقًا للتعليمات المخزنة  

       SCANDISK.INI 
*  [Nosave]   يسـتخدم مـع المفتـاح  [Autofix]     لكـى يـتم مسـح االمـاكن

 . المفقودة على القرص بدون طلب تأكيد المستخدم
*  [No summury] يستخدم مع المفاتيح  [Autofix]و  [Checkonly] لكى ال

 يقوم بعرض
 . تلخيص االعطال الموجودة على القرص

*  [Surface]يتم فحص سطح قطاعات القرص بعد عمل الفحوص االخرى . 
*  [Mono] يتم عرض شاشات البرنامج باللونين االبيض و االسود. 

 
 
 
 

يستخدم هذا األمـر إلعـداد االسطوانسـة الصـلبة      : الغرض من االستخــــدام  
للتشغيل ويعطى امكانية تقسـيمها الـى أجـــزاء والبـد مـن اسـتخدام هـذا                 

 . FORMAT  طـوانة الصلبة قبل استخدام األمراألمر مع األسـ



 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
من محث الدوس يتم عـرض القائمـة    FDISK  عند اعطاء األمر: امــثـــلـــــه

 اآلتية
FDISK Options. 

Current Fixed Disk Drive:1. 
 

Choose one of the following: 
1. Create DOSPartition 

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. 

 
،  يمكنك ادخال خيارك مـن القائمـة او ضـغط       FDISK  لكل امر فى برنامج

اسـتجابة فوريـة    (FDISK) مجويعطـى البرنـا   <ENTER> مفتـاح االدخـال  
تعرض على الشاشة ضمن قوسين احرص على العـودة الـى دليـل الـدوس               

 .لتفادى انتقاء الخيار غير المناسب  FDISK عندما تشغل برنامج
 

. يسمح لك بوضع تقسيمه الستعمالها بواسطة نظـام الـدوس       : الخيار االول 
الشاشـة  فاذا كان هنـاك تقسـيمه الـدوس علـى القـرص الصـلب سـتعرض                 

واال فسـيظهر سـؤال عمـا اذا كنـت ترغـب السـتعمال القـرص                . رسالة خظأ   
 FDISK اذ لـم تكـن ترغـب لـذلك سـيحثك برنـامج      . الصلب بكامله للدوس 

 .على ادخال المعلومات المطلوبة النشاء التقسيمات 
 

يسمح لك بتغيير التقسيمة النشطة اذا كان هناك اكثر مـن           :  الخيار الثانى   
عند انتقاء هذا الخيار تعرض علـى الشاشـة         .  القرص الصلب    تقسيمة على 

وارقـام  ) للـدوس او لغيـر الـدوس      (ونوعها  ) نشطة او خاملة  (حالة التقسيمة   
اســطوانة البدايــة والنهايــة لكــل تقســيمة علــى القــرص الصــلب عنــد هــذه  

 .النقطة ، ما عليك سوى انتقاء التقسيمة التى تريدها نشطة 
 

.  تقسيمة الدوس وجميع البيانات فى تلك التقسـيمة          يحذف: الخيار الثالث   
ينبغى استعمال هذا الخيار بحذر ، واال فستجد نفسك تضيع ميجابايـت مـن              

بـأن هـذا الخيـار     FDISK ولحسن الحظ ، يذكرك برنـامج . المعلومات القيمة 
تأكد من اعداد نسخ احتياطية الية ملفـات تريـد الحفـاظ بهـا              . يتلف البيانات   



واذا رغبت باستعمال تقسيمة نظام تشغيل اخر       . تقسية الدوس   قبل حذف   
، اجعل تلـك التقسـيمة نشـطة قبـل ان تحـذف       DOSالبعد حذف تقسيمة 

 .  DOS تقسيمة ال
 

يوفر وسيلة تسمح بعـرض معلومـات حـول حالـة التقسـيمات             : الخيار الرابع   
يمة ، تعرض ارقام اسطوانات البداية والنهاية لكـل تقسـ      . فى القرص الصلب    

ام ال   DOSالوما اذا كانت التقسيمة نشطة ام ال ، وما اذا كانـت تقسـيمة   
. 

فيكتسب معنى فى حالة تركيب اكثر من قـرص صـلب           : اما الخيار الخامس    
وهـو يسـمح لـك بتنفيـذ اى مـن الخيـارات             . واحد الى الحاسب الشخصـى      

 الصـلب  علـى القـرص   FDISK االربعة االولى من القائمة الرئيسية للبرنامج
 .الثانى 

وجدير بالـذكر أن المقصـود بالتقسـيمة فـى كـل مـن الفقـرات السـابقة هـو                    
 .كأى اسطوانة عادية  DOS أسطوانة يتم التعامل معها بواسطة أوامر ال

سوف نقـوم فى هذا الفصــل بشـــرح كيفية التغيير فـى نظـام العمـل فـى                
وعـادة مـا   CONFIG.SYS عن طريق اســتخدام الملف DOS نظام التشغيل
فى الفهـرس الرئيسـى باألسـطوانة التـى       CONFIG.SYS يتم وضع الملف

تحتوى على ملفات النظام و لكن وجود هـذا الملـف لـيس ضـروريا لتشـغيل                 
 COPY CON يمكـن اسـتخدام األمـر    CONFIG.SYSملفوإلنشـاء . النظام

ويجـب    . EDIT الذى سبقت دراسـته أو اسـتخدام برنـامج تحريـر النصـوص     
. حظة أن أى تغيير فى هذا الملف لن يظهر تأثيره إال بعد إعـادة التحميـل               مال

وسوف يتم فى الجزء الباقى من هذا الفصل استعراض األوامـر التـى يمكـن          
 .CONFIG.SYS توجيهها فى الملف

 
 
 

 sys  امر نقل ملف النظام السطوانة -9
 مرنـة الـى     نقل ملفـات النظـام مـن اسـطوانة صـلبة او           : الغرض من االستخدام    

 .اسطوانة اخرى صلبة او مرنة 
 Ms dos .come-1              ملف مخفى:وملفات النظام هى 
2- command com 

 -IO . SYS   3/                                              ملف مخفى
 امر خارجى: نوع االمر 

 : الصورة العامة
sys     A : 

 قل الملفات عليةالمطلوب ن driveاسم الــ  Aحيث
ملفـات مخفيـة اى ال تظهـر عنـد      msdos .sysو Io .sys  ملفـات -1: مالحظـات  
 تنفيذ أمر



 مع شبكات الحاسبات sys  ال يستخدم امر-1
 : أمثلة

sys  A: 
 A   هذا االمر لنقل ملفات النظام الى االسطوانة الموجودة فى مشغل االقراص

 من مشغل االقراص الحالى
 Ms - backup     احتياطية واستعادتها لعمل نسخة - 10
 

عمل نسخة احتياطيـة لالسـطوانة الصـلبة بالكامـل او           : الغرض من االستخدام      
جزء منها وكذلك استعادة ملفات النسخة االحتياطية ووضـعها علـى االسـطوانة             

 .الصلبة 
 خارجى: نوع االمر     
 Msbackup       :   شكل االمر

من محث نظام التشغيل يتم عرض نافـذة   msbackup   عند اعطاء االمر: امثلة 
 :تحتوى على االتى 

1- Backup 
2- Restore 

3- compare 
4- configure 

5- quit 
 :وعليك ان تختار احد الخيارات وفيما يلى نوضح عمل كل اختيار  

يقـوم بعمـل نسـخة احتياطيـة مـن االسـطوانة        :   (  Backup ) االختيـار االول 
 .زء منها الصلبة او ج

يقوم باستعادة الملفات من النسخة االحتياطيـة   :   ( Restor )   االختيار الثانى
 ووضعها على االسطوانة الصلبة

يقـوم بمقارنـة ملفـات النسـخة االحتياطيـة       :   ( compare ) االختيـار الثالـث  
 .بالملفات االصلية الموجودة على االسطوانة الصلبة 

 الختبار التوافق :  ( configure )  االختيار الرابع
 Msbackup   للخروج من :  ( quit ) االختيار الخامس

 .والعودة لمحث نظام التشغيل 
 

11-   virus scan 
ــامج كمبيــوتر يقــوم بالنتشــار خــالل بــاقى البــرامج   : تعريــف الفيــروس   هــو برن

 .الموجودة على الحاسب مما يسبب تلف هذة البرامج 
 اكتشاف فيروسات الكمبيوتر والقضاء عليها وهـو يقـوم          :الغرض من االستخدام      

او نظام الحاسـب بالكامـل الكتشـاف اى اصـابة           ) صلب او مرن    ( باختبار القرص   
بالفيروسات كما يحدد الملفات او المناطق المصابة بالفيروس باالضافة الى نـوع      

او كما يتيح للمستخدم التخلص من الفيـروس  . الفيروس المتسبب فى االصابة     
 .الفيروسات المكتشفة 



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

 امثلة برامج اكتشاف الفيروس
1- Macafee 

2- scan . X 
 SCAN 97   تعنى رقم كمثال  X  : ملحوظة

 SCAN :   الصورة العامة لبرنامج
 تالكتشاف الفيروسا -1

scan drive - name 
 

clean [ virus name ] 
OR 

CLEAN / ALL 
 

 ضغط الملفات
 

مرنـة  ( تقليل حجم الملفات المخزنة على االسـطونات        : الغرض من االستخدام    
 .ممايجعل االسطوانة تستوعب عدد كبير من الملفات ) اوصلبة 

 هو برنامج منفصل عن نظام التشغيل دوس: نوع االمر 
 :لضغط الملفات   و اعادتها لحجمها الطبيعى امثلة  برامج 

1-ARJ 
2- ZIP 

3-UNZIP 
 :  ARJ الصورة العامة لبرنامج

 فى حالة ضغط الملفات -1
C > arj    A - VA - JM  -Je  -    A:\ file name . arj 

 حيث
C : \ path                                                                     لملـف  اسـم ا

 )المراد ضغطة ( االصلى 
  فى حالة أعادة الملفات لحجمها الطبيعى-2

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس اوامر تشغيل النظام
 
 
 

يستخدم هذا األمر لتحديد الصورة التى يكتب بها        : الغرض من االستخــــدام  
 DATE , TIME   شة عن طريق األمرينالتاريخ و الوقت على الشا

 COUNTRY = XXX : الصورة العامة
 هو كود البلد المراد استخدامه  XXX : حيث
 :مثال 

 يتم وضع األمر التالى فى الملـف  dd-mm-yy لجعل التاريخ يكتب بالصورة
CONFIG.SYS  COUNTRY=033      والستخدام هذا األمر البـد مـن وجـود

 .لفهرس الرئيسى فى ا  COUNTRY.SYS الملف
 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لتحديـد العـدد األقصـىمن            : الغرض مـن االستخـــــدام    
فـى وقـت      DOS الملفـات التـى يمكـن التعامـل معهـا فىنظـام التشـغيل       

 .واحد
 FILES = XX : الصورة العامة

 هو عدد الملفات المراد التعامل معها  XX   :  حيث
 :مثال 

ــا  ــادة عــدد الملف ــرامج   يالحــظ أن زي ــذاكرة المتاحــة  لب ـــلل مســاحة ال ت يقـ
تحتاج الـى حـد أدنـى مـن      DBASEالولكن بعض البرامج مثل .  التطبيقات 

الملفــــات حتى تعمل و لذلك عنـد تشـغيل هـذا البرنـامج البـد مـن إضـافة                   
 السطر التالى فى ملف ال

CONFIG.SYS FILES=20 
  .255هو   DOS ويالحظ أن اكبر عدد من الملفات مسموح به فى ال

 
 



 
يستخدم هذا األمر إلضافة أحد برامج التحكم فى        : الغرض من االستخــــدام  

 الجهاز
DEVICE   DRIVERS     الى بيئة التشغيل. 

 DEVICE = filename : الصورة العامة
 هو اسم البرنامج المراد تشغيله filename    : حيث
 :مثال 

يمكـن      RAM DISK ة ذاكــــرة يمكن استخدام هذا األمر إلنشـاء اسـطوان 
 .استخدامها لزيادة سرعة التعامل مع األسطوانة
 CONFIG.SYS ويتم ذلك عن طريق اضافة األمر التالى فى ملف

DEVICE=VDISK.SYS 160 512 64 
ــث يقــوم هــذا األمــر بانشــاء أســطوانة جديــدة  ســعتها    بايــت و .  ك160حي

 عـدد مـن الملفـات        بايـت وأقصـى    512مقسمة الـى أجـزاء سـعة كـل جـزء            
والفهارس التى يمكن انشاؤها فى الفهرس الرئيسى لهذه األسـطوانة هـو            

ويالحظ أن اسم االسطوانة الوهمية التى يتم انشاؤها هو االسم         .   ملف 64
التالى آلخر أسطوانة موجودة  فمـثال اذا كـان الجهـاز يحتـوى علـى سـواقة                  

طوانة مرنـة جديـدة   فـان اضـافة اسـ    :A اسـطوانات مرنـة واحـدة لهـا االسـم     
 .:B سيكون لها االسم

 

 EDIT محرر النصوصالفصل السادس 
 
 

 EDIT برنامج محرر النصوص
 

يستخدم هـذا البرنـامج النشـاء وتعـديل ملفـات           :   الغرض من االستخــــدام  
 TEXT FILES النصوص

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 EDIT [ file name ] : الصورة العامة

حيـث    <\:Cر انشاء واصالح الملفات بعـد ظهـور عالمـة االسـتعداد    يكتب ام
-FILE  الملـف المشـار اليـة بكلمـة    (يتم اصالح سطر سـطر فـى البرنـامج    

NAME)     او انشـاء ملـف جديـد باسـم FILE-NAME     ولخلـق ملـف جديـد
 :يتبع االتى  ABC.BAT يسمى
 : فتظهر الشاشة التالية  C> EDIT ABC.BAT   يكتب امر

 
FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS     HELP 

 



 
 ــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ـــ   ( و تتم كتابة النص داخل مربـع الكتابـة المخصـص لـذلك و تحـدد المشـيرة                   
 المكان الذى تتم

 :   EDIT الكتابة فيه ، و سوف نستعرض فيما يلى مكونات قوائم برنامج
  File:  قائمة:  اوًال 

 :مر التالية على االوا  File تحتوى قائمة
 : New  االمر-1

 .يستخدم إلنشاء نص جديد 
 :  Open االمر -2

 .يستخدم هذا االمر لفتح ملف ملف نصى قائم بالفعل 
 : Save  االمر-3

و يستخدم لحفظ ملـف جديـد لـم يسـبق حفظـه مـن قبـل او لحفـظ التعـديالت                
 .الجديدة فى ملف مفتوح مسبقأ 

 : Save As  االمر-4
مرالعادة حفـظ الملـف المفتـوح بإسـم جديـد مـع حفـظ الملـف         يستخدم هذا اال 

 .القديم 
 : Print  االمر-5

 .يستخدم هذا االمر لطباعة النصوص و االوامر الموجودة داخل الملفات 
 : Exit  االمر-6

 . و يستخدم هذا االمر للخروج من البرنامج
 

FILE      EDIT    SEARCH       OPTIONS        HELP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  Edit قائمة:  ثانيًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على االوامر التالية  Edit تحتوى قائمة
 : Cut  االمر-1

يستخدم هذا االمر لقص جزء من النص المكتوب و االحتفاظ به لحين استخدامه  
. 
 :  Copy  االمر-2

سـخة مـن الملـف المكتـوب دون حذفـه السـتخدامه       يستخدم هذا االمر لعمل ن    
 .فيما بعد 

 : Paste  االمر-3
 او امـر   Cut و يستخدم هذا االمر للصق النص الذ ى سبق قصه او نسخه بأمر

Copy. 
 : Claer االمر -4

 .يستخدم هذا االمر لحذف جزء من النص المكتوب 
 :مالحظة 

 تحديـد الـنص المـراد العمـل      إلستخدام اى امر من االوامر السابقة يجب اوالً       
 )قص ، نسخ او لصق ( عليه 

 مع السهم العلوى       shift باستخدام مفاتيح



 
FILE    EDIT      SEARCH       OPTIONS       HELP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Search:  ثالثًا قائمة
 :على االوامر التالية  Search تحتوى قائمة

 : Find  االمر-1
مر للبحث عن كلمة معينة او مجموعة كلمات داخل نص الملف يستخدم هذا اال  

. 
 :  Repeat last find  االمر-2

يستخدم هذا االمر العادة البحث عن كلمة او مجموعة كلمـات مسـتخدما اخـر               
 .كلمة او مجموعة كلمات تم البحث عنها  

 : Change  االمر-3
 كلمـات مكـان كلمـة او        و يستخدم هذا االمر إلبدال او احالل كلمـة او مجموعـة           

 . مجموعة كلمات اخرى
 
 

FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS     HELP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Options:  ثالثًا قائمة
 :على االوامر التالية  Options تحتوى قائمة

 
 : Display  االمر-1

 .ب يستخدم هذا االمر لتغيير الوان خلفية منطقة الكتابة و لون النص المكتو
 
 :  Help path  االمر-2

 .Edit الخاص ببرنامج ( Help ) يستخدم هذا االمرلتحديد مكان ملف التعليمات
 
 

FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS   HELP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع ملفات الحزم
 

 ملفات الحزم
BATCH FILES 

 
 
 
 
 

هو ملف خاص ، ينفـذ اوتوماتيكيـا    (AUTOEXEC.BAT) الملف التلقائى التنفيذ
ولكـن مماثـل الى ملـف حـزم آخـر ، مـن              . عند تشغيل النظام او اعادة تحميلـه        

 .AUTOEXEC . فى اى وقت ، عبر طبع DOSحيث انه يمكن     تنفيذة من ال
ــذ لمســاعدة          ــة التنفي ــات تلقائي ــاهزة تتضــمن ملف ــرامج  الج ــن  الب ــر م الكثي

اذا كنـت تسـتعمل نظامـا يعمـل علـى        .نامج التطبيقى   المستخدم لتشغيل البر  
االقراص المرنة ، ستجد انه من المفيد اعداد ملفات تلقائية التنفيذ على اقراص     

مـثال ، يمكـن عـرض التـاريخ  والوقـت            . برامجك ، كى تشغل لـك هـذه البـرامج           
 :اوتوماتيكيا ، عبر طبع (WORDSTAR) وتشغيل الوورد ستار

 
ATUOEXEC.BAT<ENTER> COPY CON 

DATE <ENTER> TIME <ENTER> 
WS <F6> <ENTER> 

 



فـى ملـف    (TIME) (و الوقـت  (DATE) الحظ انه يجب اسـتعمال امـرى التـاريخ   
الحــزم لجعــل الــدوس يحثــك علــى ادخــال الوقــت و التــاريخ الصــحيحين عنــدما  

ولـو كـان    .XT, PC تسـتعمل الملـف الـدفعاتى التلقـائى التنفيـذ علـى اجهـزة       
وبه ساعة تعمل بالبطارية ، ربمـا كنـت ترغـب     AT خصى من طرازحاسبك الش

 .بالبرمجيات التى تاتى مع  اللوحة ) التاريخ(و( الوقت(باستبدال امرى 
و الملفات الدفعاتيه التلقائية التنفيذ مفيده ايضا فى االنظمه التى فيهـا اقـراص              

برنامجــا ربمـا لـن تريــد لهـذه الملفـات ان تشــغل لـك      . صـلبه  الغـراض مختلفــه  
تطبيقيا معينا ، النـه سـيكون هنـاك كثيـر مـن البـرامج المخزونـه علـى القـرص                     
الصلب ، ولن ترغب ان تبدأ بالبرنـامج نفسـه فـى كـل مـره ، لكـن ملـف الحـزم                       
التلقائى التنفيذ يمكنه ان يتضمن االوامر التى تتولى تشـغيل البرمجيـات التـى             

 (Side Kick) مثل سايد كيكتقيم فى ذاكرة الرام وتستعملها بشكل منتظم ، 
 أو) ليفيــنج فيديوتكســت ) (Ready) ريــدى( بورالنــد انتــر ناشــونال أو  )  

DOSKEY )وكما نعلم ان هذه البرامج توضع فـى الـذاكره وتظـل    ) ميكروسوفت
مخفيه فيها   الى ان تضغط مجموعة معينة من المفاتيح فتقـوم بـالحلول مؤقتـا        

وعنــدما تنتهــى مــن البرنــامج . لــذاكره محــل اى برنــامج كنــت تســتعمله فــى ا
المقيم فى الذاكره، تضغط مجموعة مفاتيح اخرى فيعود البرنـامج االصـلى الـى             

 .الظهور 
ــد ايضــاان تضــع امرالمســار   فــى الملــف  التلقــائى    (PATH) (ربمــا كنــت تري

 وهذا يصح ايضا على اوامر تشــــغيل قرص الذاكــرة  AUTOEXEC.BATالتنفيذ
     (RAM DISK) 
، واية اوامر اخرى تتطلبها استخداماتك  (Print Spooler) وبرامج ملف الطباعة

ــنمط  .  ــر  ال ــة  (MODE)(فقــد ترغــب مــثال بتضــمين ام اذا كنــت تســتعمل طابع
فـى   PROMPT $P$G  تسلسـلية اخيـرا ، ويضـع معظـم النـاس امـر المحـث       

 DOS وهذا يغير شـكل محـث ال  . الملف  التلقائى التنفيذ فى قرصهم الصلب 
الى محـث يخبـرك     (  < C مثال(عن ذلك الذى يخبرك عن المحرك     الحالى  

 LOTUS\  ESTEMATES\:)او \:C مثال(عن الدليل الفرعى الحالى ايضا  
 
 
 
 
 

يستعمل الكثير من أوامر الدوس مـع بـارامترات الزاميـه أو اختياريـه تشـير الـي                  
الملفات ونظرا الن البارامترات    أشياء من نوع معرفات محركات االقراص أو أسماء         

قد تكون مختلفه في كل مره ينفذ فيها ملـف حـزم يسـمح لـك الـدوس بتعيـين                
بــارامترات دميــه لتمثيــل البــارامترات الفعليــه  وتأخــذ البــارامترات الفعليــه مكــان 

تنفيـذ الملـف الـدفعاتى يشـار الـى البـارامترات       ) الهيكليـة  (البـارامترات الدميـة   
التـى تسـبق أى عـدد آحـادى الـرقم           % بعالمه النسبه المئويه    داخل البرنامج     

الــى % 1تشــير الــى اســم ملــف الحــزم نفســه ،% 0) . ، الــخ% 2أو%1أو0%(



الى البارامتر الثانى ألخ البارامترات القابله لالستبدال تجعـل         %2البارامتر األول ،  
 : أوامر ملفات الحزم أكثر افاده بكثير كما يتضح من المثال اآلتى

 
COPY CON DIRCHK.BAT<ENTER> 

DIR %1 / W <ENTER> 
CHKDSK %1 <F6> <ENTER> 

 
عند عدم ذكر آية بارامترات ، يقـوم هـذا الملـف بـنفس األشـياء علـى الفهـرس                   
الحالى ولكن اآلن لديك خيار تحديد محـرك أقـراص معـين أو ملـف معـين تطبـق                   

، مـثال ،   <DIRCHK B: <ENTER عليه األوامر فـى الملـف الـدفعاتى  فطبـع    
 CHKDSK ، متبوعـا بتقريـر   B:  يطلب دليالعريضا لكل الملفات علـى المحـرك  

، يتضمن معلومات اضافيه حول جميع الملفات الموجوده على :B  على المحرك
 وكمثال آخر على برنامج به بارامترات قابله لالستبدال .B القرص فى المحرك

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

DIR A: / P <ENTER 
DIR B: / P <ENTER 

<F6> <ENTER> 
 أو يمكـن    -اذا كنت تستعمل حاسبا بقرص صلب ، ستختلف معرفات المحركات           

تمثيلهــا بواســطة  بــارامترات قابلــه لالســتبدال  واذا كنــت تعمــل علــى ملفــين  
 : ، اطبعNAMES.CON و FILE.CON يحمالن اسم

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

 
 
 
 
 

                                                          ECHO   أمر اظهار رساله معينـه 
   . 

                                                       FOR    أمـر تكـرار عمليـه أكثـر مـن مـره      
. 

                                   أمر التفـرع الـى مكـان معـين فـى الملـف التتـابعى       
GOTO           . 

                                                                    IF   أمر التفرع المشروط
  . 



                                                              PAUSE  أمـر التوقـف اللحظـى   
. 

                                                              REM    أمر كتابة الملحوظات
. 
 

 BATCH) وتستخدم هـذه اآلوامـر بالنسـبه لنظـام التشـغيل بواسـطة الحزمـه       
PROCESSING)  هـى وهذه األوامر ECHO - FOR - GOTO - IF - PAUSE 
- REM - SHIFT 

 .وسوف نتناول بالشرح هذه اآلوامر بالتفصيل
- ECHO 

 ECHO يستخدم هذا االمر الظهار رساله فـى حالـة  : الغرض من االستخــــدام
[ON] حالة        وعدم اظهار الرسائل فى ECHO[OFF]. 

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 ECHO [ON] [message]   : الصورة العامة

ECHO [OFF] [ message ] 
 

 : مثال
A> ECHO HELLO    < ENTER > 

 . HELLO سوف تظهر رسالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 

 FOR %%C IN set DO COMMAND : الصورة العامة
 

 9 - 0هو اى حرف عدا : C  حيث
set هو اما File space او قيم محددة 

Command : هو اى امر من اوامر نظام التشغيل 



 :امــثـــلـــــه
 +%% FOR %%+ IN (*.ASM) DO TYPE    (أ

 ASM. وذلك لتجميع كل الملف ليكن امتداد االسم
 > +%% FOR %%+ IN ( SALES\*.*) DO TYPE  (ب

ENTER > 
 asm الملفات التى أمتدادهاو ذلك الظهار محتويات  كل 

 
 
 

يستخدم هذا االمرللتنقل من مكـان الـى اخـر داخـل            : الغرض من االستخــــدام  
 الملف التتابعى بدون مراعاة الترتيب

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 

 GOTO Label : الصورة العامة
 

 : مثال
Looping ............ 

Begin : 
Rem looping..... 

Goto Begin 
 يقوم االمر بتنفيذ ما يلى

 Begin ثم يقفـز الـى االمـر    Rem looping ثم يتلوه االمر  Begin تنفيذ االمر
 .مرة اخرى  
 
 
 
 
 
 
 
 

يستخدم هـذا االمرللتحقـق مـن صـحة شـرط معـين             : الغرض من االستخــــدام  
 ألداء وظيفة معينة

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 IF Condition Command : الصورة العامة
 :امــثـــلـــــه

 < IF NOT EXIST 620 Can't find file < enter (أ



ال يوجد سـوف يظهـر نظـام     TXT.620 فى هذا المثال اذا كان الملف المسمى
 Can't find file    الرسالة التالية  DOS التشغيل

 IF %1 == Quit GOTO END                            (ب
سوف يتم االنتقال الى االمر  ( quit==1( ال  حيث المتغير االول فى هذا المث

 END الذى يشير الى االنهاء
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا االمرلتوقـف التنفيـذ اللحظـى و ذلـك             : الغرض من االستخـــــدام   
 الستمرار التنفيذ          حتى يتم الضغط على اى مفتاح

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 PAUSE           : امةالصورة الع

 سوف تظهر الرسالة التالية PAUSE عند تنفيذ االمر: حيث 
Press any key to continue 

 : مثال
DIR A: 

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

 
سوف يحدث توقف لحظى قبل اظهار الملفات المسجلة على االسطوانة التـى            

مح لـك لكـى تضـع اسـطوانة جديـدة فـى المشـغل        و ذلك يسـ  B فى المشغل
 .لكى ترى اسماء الملفات عليها 

 
 
 
 
 

 يستخدم هذا االمرالظهار المالحظات اثناء التنفيذ: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 REM Command       : الصورة العامة

 : مثال
REM This file checks new disks 

PAUSE Insert new disk in drive A : 
Format A : /S 

DIR A : 
CHKDSK A : 



 
 



 
 
 

 مقدمة عن نظام التشغيل
 

MS-DOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MS-DOS مقدمة عن نظام التشغيل
 
 
 
 

 :يتكون الحاسب االلى من الوحدات اآلتية 
 (I/N) :  وحدات االدخال-1

 (I/O): وحدات االخراج -2
 (CPU) وحدة التشغيل المركزية -3
 (Internal Storage) وحدات التخزين الداخلية -4
 (Auxiliary Storage) تخزين الثانويةوحدات ال -5

 :و ســـــوف نتنـــــــاول كــل عنصــــــر منهــــم علــــى حــــــــدة 
 
 (I/N) :  وحدات االدخال-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هى الوحدات التى يـتم عـن طريقهـا ادخـال المعلومـات و البـرامج الـى وحـدة            

 :لجة المركزية و تشمل المعا



 (  Keyboard )  لوحة المفاتيح-أ
 ( Mouse  )  الفأرة-ب
 (  Light Pen)  القلم المضئ-ج
 ( Graphics Tabels  )  لوحة الرسم-د

 (Joustick )  عصا التحكم-هـ 
 ( Scanner )  الماسح الضوئى-و
 
 (I/O):  وحدات االخراج-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هى الوحدات التى يتم عن طريقها اخراج المعلومات و النتائج بعـد معالجتهـا ،               

 :و تشمل 
 ( Printer )  آلة الطباعة-أ
 ( Plotter )  آلة الرسم-ب
 (  Monitor )  شاشة العرض-ج
 
 :و تشمل )CPU( وحدة التشغيل المركزية3- 
 ( A.L.U ) وحدة الحساب و المنطق-)أ(
 ( C. uU ) وحدة التحكم -)ب)
 

 :و تشمل   (Internal Storage) وحدات التخزين الداخلية -4
 
 ( RAM ) ذاكرة التخزين العشوائى-أ
 ( ROM )  ذاكرة القراءة فقط-ب
 

 :و تشمل  (Auxiliary Storage) وحدات التخزين الثانوية -5
 
 ( Floppy Disk )  االسطوانة المرنة-أ
 ( Hard Disk )  القرص الصلب-ب
 
 
 
 

 :تتكون لوحة المفاتيح من المجموعات االتية
 KYPEWRITER                                             مفـاتيح كتابـة الحـروف   -1

KEY AREA 
 NUMERIC KEYPAD مفاتيح االرقام  -2
 FUNCTION                                             مفـاتيح الوظـائف   -3

CONTROL KEYS 



 CURSOR                                          مفـاتيح تحريـك المؤشـر    -4
CONTROL KEYS 

 EDITING KEYS مفاتيح تعديل الكتابة  -5
 CONTROL KEYS مفاتيح التحكم -6
 INDICATOR         كمـا تضـم المصـابيح االشـارية التـى تبـين حالـة الـتحكم         -7

LIGHTS 
 :ابقة  و فيما يلى شرح المجموعات الس

 
 : مفاتيح كتابة الحروف-1

والتـى  % #$هى مجموعة مفاتيح الحـروف واالرقـام  وبعـض الرمـوز الخاصـة مثـل               
 .تستخدم الدخال البيانات الى الحاسب 

 
 
 -: مفاتيح االرقام -2

تسـتخدم مجموعــة مفــاتيح تحريــك المؤشــر كمفــاتيح لالرقــام بعــد تثبيــت االرقــام  
 NUM LOCK مبالضغط على مفتاح تثبيت االرقا

 
 
 :مفاتيح الوظائف3- 

ويحدد البرنامج التى تستخدم معه  F10 حتى F1 هى مجموعة مفاتيح تحمل الرموز
 المفاتيح ووظيفتها والتى تختلف من برنامج الى اخر

 
 -:مثـــال 

 فان مفاتيح الوظائف تكون كـاالتى  BASIC.COM  البيسكعند تشغيل معالج لغة 
:- 

F1 :الصدار االمر LIST 
F2 :الصدار االمر RUN وهكذ حتى F10 

 :نجد ان LOTUS 1-2-3 بينما عند تشغيل برنامج معالجة الجداول االلكترونية
F1طلب عرض الشاشات المساعدة HELP   وهكذا. 

 
  CURSOR:- مفاتيح تحريك المؤشر-4
هو الشرطه الصغيرة التى تومض باستمرار على الشاشة وهى  CURSOR المؤشر*

 .الحرف التالى للكتابةتحدد موضع 
مجموعة مفاتيح تحريك المؤشر التى تحمل اشكال االسـهم تحـرك المؤشـر العلـى        * 

فان وظيفته  PgUp, PgDn,Home,End واسفل والى اليمين واليسار اما المفاتيح
 .تعتمد على البرنامج الذى تستخدم فيه 

 
 -:مثال 



 المؤشـر الـى اعلـى    لدفع home يستخدم wordstar عند تشغيل معالج النصوص
للعـودة الـى الصـفحة     PgUp لتحريك المؤشر الـى نهايـة السـطر   end يسار الشاشة

 .وهذه الوظائف تختلف بأختالف  البرامج ، للتقدم صفحة  PgDn, السابقة
 
 -: مفاتيح تعديل الكتابة -5

 تؤدى وظيفة تعديل اخطاء كتابة البيانات اثناء الكتابة على لوحة المفاتيح
 المفتاح الوظيفة

العــودة للخلــف حــرف مــع مســح الحــرف الســابق تحريــك المؤشــر لألمــام عــدد مــن    
 BACK SPACE  TAB DEL  المسافات مسح الحرف الحالى

 
 
 -:مفاتيح التحكم 6- 
 -:ENTER   مفتاح االدخال-أ 

عند الضغط عليه ينقل البيانات المكتوبة على الشاشة الىالذاكرة  ويحرك المؤشر    
 .طر التالى الى بداية الس

 
 -: CAPS LOCK  مفتاح تثبيت العالى-ب

بالضغط علية يثبت كتابة الحروف بالحروف الكبيـرة حتـى الضـغط عليـة مـرة اخـرى                  
 .لتعود الحروف الصغيرة 

 
 -: NUM LOCK  مفتاح تثبيت االرقام-ج

يثبت كتابة االرقام من مفاتيح تحريك المؤشر حتى الضغط عليه مـرة اخـرى لتعـود                
 .ح الى تحريك المؤشرالمفاتي

 
 SCROLL LOCK :  مفتاح تثبيت الشاشة-د 

عند امتالء الشاشة بالبيانات يستخدم لمنـع مسـح االسـطر العليـا لكتابـة سـطور         
 جديدة

 
 -: PRINT SCRN  مفتاح طباعة الشاشة-هـ

وتثبيتـة ثـم الضـغط علـى مفتـاح طباعـة        SHIFT عند الضغط على مفتاح العـالى 
 .ن البيانات التى على الشاشة على الة الطباعة الشاشة تطبع صورة م

 
 -: CTRL   مفتاح التحكم-و

بالضغط علية وتثبيتـة والضـغط معـه علـى المفـاتيح االخـرى يـؤدى بعـض الوظـائف              
 الهامة مثل

CTRL +C  يوقف تشغيل البرنامج . 
CTRL+Sيؤدى وظيفة المفتاحSCROLL  LOCK       . 

CTRL +ALT +DEL ذاكرة واعادة تشغيل الحاسب تؤدى الى مسح ال. 
 -: ALT  مفتاح التغيير-ز 



بالضغط علية وتثبيتة والضغط معه على المفاتيح االخرى يؤدى وظائف مختلفة مـع             
 البرامج المختلفة

 :المصابيح االشارية -7
 

باإلضافة للمفاتيح تزود لوحة المفاتيح فى بعض انواع الحاسبات الشخصـية بمجموعـة             
 :ارية التى تدل على حالة مفاتيح التثبيت مثل من المصابيح االش
 يضىء عند تثبيت االرقام و مصباح تثبيـت العـالى   NUM LOCK مصباح تثبيت االرقام

CAPS LOCK  يضىء عند تثبيت الحروف العالية و مصباح تثبيت الشاشةSCROLL 
LOCK     يضىء عند الضغط على مفتاح تثبيت الشاشة. 

 
 
 
 
   DOS-MS:يل تعريف نظام التشغ-1

هــو مجموعــة متكاملــة مــن البــرامج تقــوم بــإجراءات التشــغيل الضــرورية ألدارة جميــع  
ــ   . أو المتوافقـة معهـا    IBM وحدات الحاسب مـن طـراز   وهـى   DOS ويطلـق عليـه الـ

 .  DISK OPRAITING SYSTEM أختصار لألحرف األولى من العبارة
و يتم وضعه على األسطوانة     ويحتفظ ببرامج نظام التشغيل على اسطوانات مرنة أ       

 .الصلبة 
 
   DOS-MS: وظائف نظام التشغيل-2
 . تحويل ونقل البيانات والتعليمات بين الذاكرة الرئيسية واألسطوانات -أ
 بدء تشغيل الحاسب والقيام بعدد من األختبارات للتأكيد من سـالمة التوصـيالت         -ب

 .الكهربائية 
الها عن طريـق لوحـة المفـاتيح والتـى تسـمح       قبول أوامر التشغيل التى يتم إدخ    -ج

 .لك بالتحكم فى جميع مكونات الحاسب 
 تمكــين المســتخدم مــن الحصــول علــى نســخ اضــافية مــن الملفــات مــن علــى  -د

 األسطوانة إلى أسطوانة أخرى
 . نقل التعليمات والبيانات إلى وحدة الطباعة -هـ
 
 
 
 
 
 
 
 

شـركات أنتـاج بـرامج الحاسـب     األمريكية وهى أشـهر   MICROSOFT انتجت شركة
ورغـم أن األصـدارات مختلفـة     MS-DOS فى العالم عدة أصدارات من نظام التشـغيل 



ولكنها واحدة فى األساس ولكنها مختلفة من حيث األمكانيات التى تضـاف مـن اصـدار       
 .األصدار الذى قبله  ( NEW VERSION ) الى اخر وال يلغى األصدار الجديد

 
 .ى أهم األختالفات بين اصدارات نظام التشغيل ويشمل الجدول التال

 
 التغيرات األساسية  االصدار

MS-DOS 1.0 االصدار األول واألساسى لنظام التشغيل . 
MS-DOS 1.25 أتاح التعامل مع األقراص ذات الوجهين (DS) 

MS-DOS 2.0 أضاف تحسينات جديدة لتنظيم القرص الصلب 
MS-DOS 3.0   الكثافـة وأضـاف أوامـر جديـدة مثـل أمـر      استخدم األقراص عاليـة 

ATTRIB 
MS-DOS 3.1 أتاح التعامل مع الشبكات المحلية 
MS-DOS 3.2  بوصة3.5أتاح التعامل مع األقراص ذات الحجم  
MS-DOS 3.3        بوصـة  والكثافـة العاليـة        3.5أتاح التعامل مع األقراص ذات الحجم 

 وأضاف أوامر جديدة
MS-DOS 4.0   امـل مـع  أضـاف إمكانيـة التع DOS SHELL  وأمـر MEM   وأتـاح

 التعامل مع عدد أكبر من الملفات
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغيرات األساسية  االصدار
MS-DOS 5.0      أضــاف تحســينات علــى برنــامج DOSSHELL .   واســتخدم
وأضاف تحسينات كثيرة لألستفادة مـن الـذاكرة    . ( EDITOR ) منسق نصوص جديد

وأضـاف أوامـر جديـدة السـترجاع الملفـات المحذوفـة أو             . والتعامل مع الذاكرة األضافية     
إعادة القـرص إلـى حالتـه السـابقة قبـل إعـادة تشـكيله ، كمـا أضـاف تسـهيالت فـى                      
التعامل مع سطر األوامر تتمثل فى الحصـول علـى معلومـات مسـاعدة عـن أى أمـر أو           

 تخزين األوامر السابقة واسترجاعها أو تعديلها بسهولة
MS-DOS  6.0 - 6.22     أضـاف تحسـينات علىاالصـدار السـابق MS-DOS 5.0 

وأضـاف  . وأضاف تحسينات كثيرة لألستفادة من الذاكرة والتعامل مع الذاكرة األضـافية           
 الذ يستخدم الصالح اعطال القرص الصـلب و امـر   SCANDISK أوامر جديدة مثل امر

DELTREE الذى يستخدم لمسح  الفهارس الفرعية  بكل محتوياتها  . 
 
 
 



 
من اربعة ملفات أساسـية تمثـل   MS-DOS 6.22  يتكون نظام التشغيل الحديث

 :هذه الملفات هى . البنية األساسية للنظام والعمود الفقرى له 
1 -BIO.SYS 

2 - MS-DOS.SYS 
3 - COMMAND.COM 

4-DBLSPACE .BIN 
sys.BIO 

 االدخـال   هذا الملف يحتوى علي مجموعة التعليمات والبرامج التى تنظم عمليـات          
 . واالخراج االساسية

[ BASIC INPUT/OUTPUT [ BIO ] ] 
 
 
 

SYS.DOS-MS -2 
هذا البرنامج يتكون من مجموعة برامج فرعيه صغيره يختص كل منهـا بمعالجـة احـدى                

بتســهيل تنفيــذ بــرامج  MS-DOS.SYS العمليـات داخــل الحاســب ويخــتص برنـامج  
وهـى   MS لف مقرونا باسم شـركة التطبيقات على الحاسب ويالحظ ان اسم هذا الم

الشركه المنتجة لنظام التشغيل ومن خصائص هذين البرنامجين انه يتم تحميلهـا فـى           
ذاكره الحاسب بمجرد نشغيل الجهاز فى كل مرة دون تدخل من المستخدم بواسـطة              

ويبقيان فى ذاكـرة الحاسـب بصـفة مسـتمرة حتـى اثنـاء        BOOT برنامج خاص اسمه
قـات الن بـدونهما اليمكـن ادخـال البيانـات الخاصـة بهـذه البـرامج او                  تنفيذ برامج التطبي  

 اخراج المعلومات التى تمت معالجتها بواسطه هذه البرامج
 
3COM. COMMAND- 

هذا البرنامج خاص باالوامر التى تدخلها للحاسب  حيث يقـوم بأسـتقبال هـذه االوامـر                 
ا البرنامج بعض المهام المحددة    ولهذ. تنفيذ  المطلوب منها عن طريق برامجها الفرعية         

كذلك مهمة اظهـار محـث نظـام    . مثل مهمة تحديد التاريخ عند بداية تشغيل الحاسب         
والتى يبدء من عندها التعامل  <:C او  <\:A الذى يظهر اما بالصوره DOS التشغيل

 مع اوامر النظام بجانب مهمة تنفيذ االوامر الداخليه لنظام التشغيل
 
4INB.DBLSPACE - 

هذا البرنامج  يستخدم فقط فى حالة اذا ما رغب المستخدم فى ضغط ملفات القـرص               
الصلب لزيادة مساحة القرص فيتم تخزين بيانات القرص قبـل الضـغط فـى هـذا الملـف                  
حتى اذا مـا رغـب المسـتخدم فـى اعـادة فـك الضـغط يـتم اسـترجاع البيانـات االوليـة                

 .للقرص من هذا الملف 
 
 
 



 
 

 :ت نـظام التشغيل الى جزئين بناء على مكان وجودها تنقسم مكـونا
 و يسـمى      RESIDENT  ROM   الجــزء الموجــود فـى الـذاكرة الدائمـة     -1

ROM BIOS        ووظيفة هذا الجـزء االشـراف علـي العمليـات االساسـيه والحيويـه
التــي يحتاجهــا الحاســب وهــذا  الجــزء يعمــل باســتقاللية عــن بــاقي أجــزاء نظــام  

ان  برامجه تعمل بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل الخـاص بوحـدة             التشغيل اي   
غيـر موجـود    DOS ولكـن يجـب ان ننبـه ان بـاقى ال      UNIT SYSTEM النظـام 
 ويجب

هـى  ROM تحميله قبل أن يصبح العمل علي الجهاز ممكنا والواقع ان بعض بـرامج 
 ( RAM تحميل الجزء الباقى الى الذاكرة(التى تقوم بذلك 

و يشـكل الجـزء األساسـى      DISK RESIDENT  الموجود باالسطوانةالجـزء -2
 :من نظام التشغيل و يمكن تقسيمه بدوره الى    جزئين 

بصـفة دائمـة و تمثلـه ثالثـة ملفـات        RAM  جزء يتم تحميله فـى ذاكـرة العمـل   -أ  
ووجود هذا الجزء ضـرورى لبـدء عمـل       S SYSTEM  FILE تسمى ملفات النظام

 .الحاسب 
عند الحاجة  اليه ويـتم مسـحه منهـا      RAM  جزء يتم تحميله فى ذاكرة العمل-ب 

 DOSبمجرد إنتهاء التعامل معه و تمثله ملفات برامج أوامر ال
 
 

 :يتم ذلك باتباع الخطوات التالية
 .الكهرباء للجهاز باستخدام المفتاح الخاص بالتشغيل ) فتح( توصيل-1
 الموجود بمقدمة الشاشة ضبط االضاءة باستخدام المفاتيح -2
  بعد فترة تظهر عبارة تشير اليك بتحميل نظام التشغيل-3
كداللة على اتمام عمليـة    DOS بعد تحميل النظام فى الحاسب يظهر محث ال-4

 DOS التحميل واستعداد النظام ألداء الوظائف  المطلوبة منه و عادة يكون محث ال
 وتظهـر العالمـة   <A ن تحـت محـث النظـام   اذا كان التحميل م <A  بالصورة اآلتية 

C>  اذا كان نظام التشغيل قد تم وضعه على األسطوانة الصلبة. 
 

 :وعموما توجد طريقتان لتشغيل الكمبيوتر وهى على النحو التالى  
 .وتستخدم فى حالة بدء العمل على جهاز الحاسب :  التشغيــل البـارد-1
 ) ة  المسـتخدم إعـادة تحميـل الجهـاز    وتسـتخدم عنـد رغبـ   :  التشـغيل الـدافىء   -2

RESET ) دون إستخدام مفتاح ON/OFF أو مفتاح الـ RESET   . 
 
 :تشغيل الكمبيوتر على البارد 1-
 . <A فى المشغل " DOS "  ادخل أسطوانة الــ-أ
وتتوقـف  ) ليتحقق النظام مـن نفسـه   ( لفترة قصيرة  <A  ستضاء لمبة المشغل-ب

 كرة الموجودة بالجهازفترة األنتظار على الذا



ال تحاول سحب األسطوانة من المشغل أثناء اضـاءة اللمبـة حتـى             : ملحوظة هامة     
 .ال تفقد أو تتلف

 المعلومات الموجودة باألسطوانة
ــ        " وفى حالة األنتهاء من اختبار الكمبيوتر لمكوناتـه الداخليـة والتأكـد مـن وجـود الـ

DOS " ستظهر الرسالة التالية :- 
CURRENT DATE IS TUE  1-01-1980 

ENTER NEW DATE ( MM - DD - YY ) : 
قـد تمـت    " DOS " وهى تعنى ان عمليـة  تحميـل نظـام تشـغيل األسـطوانة ال     

بنجاح ويحثك على ادخال التاريخ بينمـا إذا كنـت قـد ادخلـت اسـطوانة اخـرى غيـر                    
 : فستظهر رسالة أخرى " DOS " اسطوانة الـ

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

ــ  ثـم الضـغط علـى    dos  وهى تطلب منك تغيير االسطوانة الموجودة باسطوانة الــ
 اى مفتاح عندما تكون جاهز

 : تشغيل الكمبيوتر على الدافىء -2
 ومفتـاح  CTRL وهى الطريقة الثانية لتشغيل الجهاز وتكون بالضغط علـى مفتـاح  

ALT  ومفتاح  DEL  فى آن واحد. 
 
 
 
 

عـن طريـق كتابـة اسـم األمـر المنـاظر لهـذه          DOS يتم تشـغيل أحـد وظـائف ال   
و تنقسـم    .  ENTER ثـم ضـغط مفتـاح االدخـال      DOS الوظيفـة بعـد محـث ال   

 الى اوامر داخلية واوامر خارجية  DOS األوامر التى يمكن توجيهها الى نظام ال
 :و يوضح الجدول اآلتى الفروق بينهما 

 
 األوامر الخارجية األوامر الداخلية

ال   فى الذاكرة DOS يتم تخزين جميع االوامر بمجرد تحميل الجهاز بنظام التشغيل
بد من وجود الملف المناظر علـى االسـطوانة الموجـودة بالحاسـب عنـد تشـغيل هـذا                   

 األمر
يلهـا  وجودها غيـر دائـم بالـذاكرة ويجـب تحم           وجودها دائم بالذاكرة بمجرد تحميلها

 كل مرة عند إعادة استخدامها
 

ويتم فى بقيـة هـذا الفصـل تعريـف بعـض األوامــر السـهلة االسـتخدام فـى نظـام            
وقبل أن نستعرض هذه األوامريجـب توضـيح أنـه توجـد العديـد        .  DOS التشغيل

ــ   وسـوف يـتم هنـا شـرح أكثـر       DOS من الطرق التى يمكن كتابة األمر بها فـى ال
فى شرح الصـورة العامـة     [ ]  ويستخدم القوسان المربعان    . هذه الطرق استخداما  

ألى من األوامر للداللة على أن ما بينهما اختيارى أى أنه يمكن توجيه األمـر بـدون               
 .هذا الجزء 



 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيير الوقت بالحاسب : الغرض من االستخدام 
 .أمــــر داخــلى : نــوع األمـــــر 

 TIME [ HH [ :MM[:SS .PP]]] : لعامةالصورة ا
 . يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض الوقت الحالى بالحاسب :حيث 
HH   23 .. 0تحدد الساعة والتى يجب ادخالها فى النطاق من . 

MM   59 .....0تحدد الدقائق و يجب ادخالها فى النطاق من . 
SS 59 ...... 0 من تحدد الثوانى و يجب ادخالها فى النطاق . 
PP  99 ..0تحدد األجزاء من الثانية ويجب ادخالها فى النطاق من.  

 12 ص Time  االمر-1
 فقـط حتـى   12 : 1 وليس مـن  24 :1يراعى عند كتابة التوقيت انة يتم ترقيم الساعات فى جهاز الكمبيوتر من        * 

 .يتثنى له ان يفرق بين التوقيت الصباحى والتوقيت المسائى 
 لمثا

 C: \ Time   5:30  -1 صباحا  30لتغير الوقت الى الساعة الخامسة والدقيقة 
 C: \ Time  17 ; 30 -2 مساءا 30لتقدير التوقيت الى الساعة الخامسة والدقيقة 

 C: \ Time -3الستعراض التوقيت الحالى                                             
 current                                                       لالشارة ان التوقيت مساءا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يستخدم هذا األمر لعرض و تغيير التاريخ بالحاسب: الغرض من االستخدام 
 أمـر داخلى: نـــوع األمـــر 
 DATE [MM/DD/YY] : الصيغة العامة

  يؤدى استخدام األمر بدون أى معامالت لعرض التـاريخ الحـالى بالحاسـب    :حيث 
.MM   تحدد الشهر  DD   تحدد اليوم    YY تحدد السنة 

 :مثال 
 1994لتحديد التاريخ داخل الحاسب بالخامس والعشرين من شهر مارس سنة 



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

يســتخدم هــذا األمــر لمســح البيانــات الموجــودة علــى  : الســتخدام الغــرض مــن ا
 .الشاشة 

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 CLS : الصورة العامة

و يستخـدم هذا األمر عندما توجد بيانات كثيرة على الشاشة لم تعد هناك حاجـة               
لها و نرغب فى مسح هذه البيانـات كـى نـتمكن مـن متابعـة بيانـات أخـرى علـى              

 .لشاشة ا
 : مثال

A:>CLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لمعرفـة رقـم اإلصـدار مـن النسـخة          : الغرض من االسـتخدام     
 . DOS الحالية من نظام التشغيل

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 VER : الصورة العامة



 : مثال
A>VER 

 :كاالتى  DOS غيلحيث يقوم الحاسب بعرض رقم االصدار الحالى من نظام التش
MS-DOS VERSION 6.22 

 
 
 
 
 

يسـتخدم هــذا األمـر السـترجاع االوامـر السـابقة لالمــر      : الغـرض مـن االسـتخدام    
الحالى و التى تسجل فى ذاكـرة الحاسـب و تسـترجع عنـد الضـغط علـى مفتـاح                    

 السهم العلوى
 أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 C:\ DOSKEY : الصورة العامة

 : مثال
C:\ DOSKEY 

 حيث يقوم الحاسب بتخزين االوامر التى سوف يتم ادخالها تباعًا الى الحاسب
 : و عند كتابة االوامر التالية

C:\ DIR /S 
C:\ CD DATA 

C:\ DIR *.EXE 
فإنه تم تسجيلهم فى الذاكرة و عند الضغط على مفتاح السـهم العلـوى    سـوف     

 يتم ظهور اخر امر تلقائيًا
C:\ DIR *.EXE 

و عند الضغط علـى نفـس المفتـاح مـرة اخـرى سـوف يظهـر االمـر السـابق لالمـر                       
 المعروض

C:\ CD DATA 
 .و هكذا الى ان يتم االنتهاء من االوامر المسجلة فى الذاكرة 

 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لعـرض مواصـفات الحجـم االجمـالى         : الغرض من االسـتخدام     
قت الحالى و الحجم الذى يشـغله       لذاكرة الحاسب و الحجم المشغول منها فى الو       

 نظام التشغيل و الحجم الخالى المتبقى للمستخدم
 أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 C:\ MEM : الصورة العامة

 C:\ MEM       : مثال



حيث يقوم الحاسب بعرض الشاشة التالية و التى تحتوىعلى كل المعلومات عن            
 . ذاكرة الحاسب

 
Memory Type        Total    =   Used   +   Free 

----------------      -------        --------      -------- 
Conventional          640K        31K         609K 

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 لتغيير شكل المحث -7
 يستخدم هذا االمر لتغيير شكل محث نظام التشغيل: الغرض من االستخدام 

 داخلى: نوع االمر    
 Prompt [[text ] [$character]]  :  الصورة العامة

 ( A كمثال( هذا االمر يستخدم لتغيير شكل محث نظام اتشغيل -1: مالحظات 
فقط دون وضع اى قيم فأن شكل المحـث يكـون    PROMPT وعندما نستخدم امر

 اسم مشغل االسطوانات فقط
لتخليـق شـكل    prompt  من الممكن استخدام حرف او اعالن خـاص مـع امـر   -2

 لتالى يوضح هذه الحروف والعالقاتخاص للمحث والجدول ا
 شكل المحث الحرف او العالقة

$9 = 
$$ $ 
$t الوقت الحالى 
$d التاريخ الحالى 
$p الفهرس او الفهرس الفرع الحالى 
$v رقم اصدار نظام التشغيل 
$9 
$L 
$6 : 
 
 

 امثلة



 prompt  $p :  عند كتابة االمر-1
فــى حالــة (  الحــالى يتغيــر شــكل المحــث الــى الفهــرس او الفهــرس الفرعــى 

 c: \DB   يكون شكل المحث هكذا (DB) الفهرس الحالى هو
 Prompt $ p$ g عند كتابة االمر

 c: \DB  يتغير شكل المحث الى
 $prompt $ T$D عند كتابة االمر-3

 sun 29/12/1997   07,55 : 11 : 13يتغير شكل المحث الى 
 
 
 
 

 الفصل الثانى اوامر ادارة الملفات
 دارة الملفاتأوامر ا

File Handling Commands 
 

 :يمكن  تقسيم أوامـر ادارة الملفات الى أوامر خارجية و داخلية كاآلتى
 األوامر الداخلية

 
 DIR        امر استعراض الملفات الموجودة علىاالسطوانة

 COPY             امر انشاء نسخه اخرى من الملف
 DEL          امر الغاء الملفات

 REN          اعادة تسمية الملفاتامر 
 TYPE                امر اظهار محتويات الملف على الشاشه

 
 :األوامر الخارجيه 

 
 MORE امر اظهار الملفات على الشاشه صفحه تلو الصفحه

 PRINT               امر طباعة عناوين الملفات على الة الطباعه
 ATTRIB عرض و تغيير خصائص الملفات

 MOVE                  ملف من فهرس إلى فهرس آخرنقل
                                   نسخ الملفات بالفهارس و الفهارس الفرعيه

XCOPY         إ ستعادة ملف محذوف                                UNDELETE 
 

ر التـى   سنتناول بالشرح فـى هـذا الفصـل ادارة الملفـات ويمكنـك بواسـطة االوامـ                
 :سنقوم بشرحها بالتفصيل تنفيذ اآلتى

 نسخ ملف من ملف اخر - -1
 اظهار ملف على الشاشه -2
  الغاء ملف-3
 تغيير إسم ملف-4



  إنشاء ملف-5
  طباعة ملف على ألة الطباعه-6
 
 
 

 األوامر الداخلية: أوال 
 

 

 
 

انة استعراض اسماء الملفات الموجودة فى األسطو     : الغرض من االستخــــدام  
 .على الشاشه مع بعض البيانات عن هذه الملفات

 أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 DIR [file name (s)] [/p][/w] : الصورة العامة

 : حيث
:  file name (s)      اسم ملف أو مجموعة مـن الحـروف و العالمـات الخاصـة

 تطابقها يراد عرض الملفات التى
/p    اء الملفــــات الموجــــــودة فــى   تســـتخــــدم الســــتعراض أســــم

 .االسطوانة صفحة بعد األخرى
/w          تستخدم لعــــرض المـــلفـات المــوجـودة فى االسطـوانةعلى هيئة اعمـدة

 : امــثـــلـــــه..مع كتابة أسماء الملفات فقط ) خمسة اعمدة ( 
الظهار أسماء  جميع الملفات المـوجـودة فى االسـطوانه علـى الشاشـة             ) أ

 A>DIR تخدم األمـرنس
علـى الشاشـة  مـع     EXE الظهار أسماء جميع الملفـات التـى لهـا االمتـداد    ) ب

 A>DIR *.EXE  /p التوقف بعد كل صفحة نستخدم األمر
الظهار أسماء جميع الملفات التى ليس لها امتداد و تتكون من حـرف واحـد               )  ج

 <DIR ?.     A                                           نستخدم األمر
بعــرض عــدد الحــروف المتبقيــة علــى     DIR دائمــا مــا يقــوم األمــر: مالحظــة 

 األسطوانة بعد عرض أسماء الملفات
 
 
 
 
 

  .انشاء نسخه اخرى من ملف :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر داخلى: نـــــوع األمــــر 
 COPY file1 file 2 [/v] : الصورة العامة

 : حيث
file1   الملف المراد عمل نسخة منهاسم . 
file2   اسم الملف الجديد المراد انشاؤه . 



/ V    االمر معامل لجعلCOPY          يتحقـق مـن ان عمليـة النسـخ قـد تمـت
 .على الوجه االكمل 

 :امــثـــلـــــه
ــف ) أ ــخ المل ــىCHKDSK.COMالمســمى لنس ــر ويســمى   ال ــف اخ  مل

XYZ.COM 
A> COPY  CHKDSK.COM  XYZ.COM . 

ــداد   ) ب ــا االمت ــى له ــات الت ــع الملف ــا    PASلنســخ جمي ــات له ــى ملف ال
 نستخدم األمــر  BAKاالمتداد

A>  COPY     *.PAS   *.BAK 
النشاء ملف جديد وذلك عـن طريـق        COPYيمكن استخدام األمــر  : مالحظة  

 CON استخدام االسم
 
 COPY نسـتخدم األمـــر   ABC.DAT إلنشـــاء مـــلف جديـد يسـمى    ) ج

CONABC.DAT  وبعدها يتم ادخال بيانات الملف سطر سطر و بعد االنتهاء
وبعـد االنتهـاء مـن االدخـال تمامـا       ENTER  من كـل سـطر نضـغط المفتـاح    

  .معا  CTRL + Z نضغط المفتاحين
 
 
 
 
 

  .الغاء ملف من االسطوانه :الغرض من االستخــــدام 
  .أمـر داخلى :نـــــوع األمـــــر
 DEL file name : الصورة العامة

 .هو اسم الملف المراد الغاؤه     .. file name   : حيث
 :امــثـــلـــــه

من االسـطوانه ستصـدر االمـر       SAID44.BAS اذا اردت الغاء ملف باسم) أ
 التالى

A>DEL SAID44.BAS 
 
  DISK  اللغاء جميع الملفات الموجوده على االسطوانه وتبدأ بـالحروف  )ب
 *.???A>DEL     DISK  ستصدر االمر التالى حروف 7وعدد حروفها  
 .اذا اردت الغاء جميع الملفات من على االسطوانه تستخدم االمر) ج

A>DEL *.* 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 .تغيير اسم ملف على االسطوانه :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر داخلى: نـــــوع األمـــــر 
 REN  old file  new file : الصورة العامة

 . هو اسم الملف المراد تغيير اسمه  old file: حيث
new file هو االسم الجديد للملف.  
 -:امــثـــلـــــه 

   SAID.TET  لـتــغــيــيـــــــــــــــر اســـــــــــــم الملــــــــــــف)    أ
 نستخدم األمر   SAID1.DOCالى 

SAID1.DOC  SAID.TET  REN A> 
الـى نفــس االســماء ولكــن   LST دادلتغييـر أســماء الملفــات ذات االمتـ  ) ب

 PRNاخربامتداد 
*.LST  *.PRN  A> REN 

 
 
 
 

 .اظهار محتويات الملف على الشاشه :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 TYPE [ File name ]    : الصورة العامة

 :حيث
File name هـواسم الملف المراد اظهاره. 

 :مثال 
الموجـود فـى االسـطوانه علـى الشاشــة        SAID1 حتويـات الملـف  الظهـار م 

 A>TYPE   SAID1                  نستخدم األمـر
 
 

 األوامر الخارجية: ثانيا 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

يستخدم هذا األمـر لجعـل المخرجـات علـى الشاشـة            :  الغرض من االستخــــدام  
 .تعرض صفحة صفحة

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 MORE | [DOS  COMMAND ] : لصورة العامةا

 :امــثـــلـــــه
 . A> DIR | MORE (أ

 .سوف تظهر محتويات االسطوانه صفحه صفحه 
سـوف    (Piping)  تسـمى |علمـا بـان العالمـه    ENTER أضغط على مفتاح االدخـال 

 ---MORE--- تظهر اول صفحه فى الملف وفى نهايتها كلمة
واالطالع على محتويات هـذه الصـفحه نضـغط     ---MORE--- بعد ظهور عالمة) ب

 .على اى مفتاح للحصول على الصفحه التاليه وايضا فى نهايتها نفس الرساله
---MORE--- 

 .وهكذا حتى نهاية الملف
 A> SAID.COM | MORE or MORE < SAID.COM     (ج

وفـى نهــــايتها     SAID.COMلمســـمى اسـوف تظهـر اول صـفحـــه فـى المـــلــف      
 .--MORE--- ــلمةك

بعــد االطــالع علــى محتويــات الصــفحه االولــى والضــغط علــى اى مفتــاح ســوف تظهــر 
--MORE--- محتويات الصفحه الثانيه على الشاشه وفى نهايتها ايضا نفس الرساله

-  . 
 .و هكذا حتى نهاية الملف

 
 
 
 
 

 .النصية يستخدم هذا االمر فى طباعة محتويات الملفات  :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 PRINT[file name ][device name] : الصورة العامة

 : مثال
C:\PRINT Autoexec.bat on LPT1 

 هو اسم الملف المراد طباعته  Autoexec.bat حيث
 .هو اسم بوابة التوصيل المتصل عليها الجهاز المراد استخدامه فى الطباعة  LPT1 و
 
 
 
 
 



 
 
 

 يستخدم هذا االمر لعرض و تغيير خصائص الملفات: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 ATTRIB ( + or - ) [/H] [/A] [/S] [/R] : الصورة العامة
 اللغـاء الخاصـية التـى       -العطاء الملف الخاصـية التـى تليهـا ، و عالمـة             + توضع عالمة   

 .تليها 
 : حيث

[H]  تقوم بتحويل الملف الى ملف مخفى 
[A]  تقوم بتحويل الملف الى ملف ارشيف 
[S]  تقوم بتحويل الملف الى ملف نظام 
[R]تقوم بتحويل الملف الى ملف قراءة فقط 

 :امــثـــلـــــه
 ملف مخفى نكتب االمر ABD.EXE لجعل الملف) أ

C:\ ATTRIB   +H    ABD.EXE 
 
  غير خفى نكتب االمرملف ABD.EXE لجعل الملف) ب

C:\ ATTRIB   -H   ABD.EXE 
 
 
 
 
 
 

 .نقل ملف او عدة ملفات من مكان الى اخر  :الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر  
 MOVE [ path1 ] [ file name ] [ path2 ] : الصورة العامة

 : حيث
[ path1 ] المكان المراد نقل الملف منه 

[ file name ] هو اسم الملف المراد نقله 
[ path2 ]المكان المراد نقل الملف اليه 
 :امــثـــلـــــه

 الـى الفهـرس الفرعـى    DATA من الفهرس الفرعى  AAA.TXT لنقل الملف) أ
INFO نكتب االمر 

C:\ MOVE C:\DATA\AAA.TXT C:\INFO 
 
 WIN عـى الـى الفهـرس الفر   ISI لنقل كل الملفات مـن الفهـرس الفرعـى   ) ب

 نكتب االمر



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

  .انشاء نسخه اخرى من ملف :الغرض من االستخــــدام
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر 
 C:\XCOPY [ path1 ]  [ files ]  [ path2 ] [/s] : الصورة العامة

 : حيث
path1اسم الفهرس المراد نسخ الملفات منه . 
files    الملفات المراد نسخهااسماء . 
path2اسم الفهرس المراد نسخ الملفات اليه . 
/ S    معامل لجعل االمرXCOPY     يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهـرس

 .المراد النسخ منه 
 :مثال 

الـى الفهـرس      DOS     لنسخ  الملفات التى تقع فـى  الفهـرس الفرعـى   
 DOS لواقعة تحت الفهرسمع نسخ كل الفهارس الفرعية ا DATA الفرعى

C:\DOS\XCOPY  *.*   C:\DATA    /S 
 :مالحظة 
بأنـه يقـوم بنسـخ الملفـات المـراد نقلهـا         COPY عـن امـر    XCOPY يتميز امر

يقرأ الملفات بواقع ملف واحد ثم يقوم   COPY بطريقة المجموعات حيث ان امر
لفـات فـى المـرة    فإنه يقرأ عدة م   XCOPY بنسخه الى المكان الجديد اما امر

الواحدة ثم يخزنها فى الذاكرة ليقوم بنسـخها مـرة واحـدة فـى المكـان الجديـد                
ــة النســخ ، و يتوقــف كــم الملفــات      ــالزم لعملي ــرًا فــى الوقــت ال ــوفر كثي ممــا ي

 .المرة الواحدة على حجم ذاكرة الجهاز  المنسوخة فى
 
 
 

 رجاعه مرة اخرىاستعادة ملف تم حذفه و مطلوب است: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خارجى  :نـــــوع األمـــــر  
 UNDELTE : الصورة العامة

 :حيث 
 : سيقوم الجهاز باعطاء الرسالة التالية فى حالة عدم وجود ملفات محذوفة) أ

NO ENTIRES WERE FOUND 
اما فـى حالـة وجـود ملفـات محذوفـة سـوف يقـوم الحاسـب بإعطـاء اسـم الملـف                  ) ب

و السـترجاع الملـف يجـب علـى         (  ) رف االول الـذى يوضـع مكانـه         المحذوف بدون الحـ   
 : المستخدم ادخال الحرف االول من اسم الملف، هذا اذا كان الملف يمكن استرجاعه

Directory: C:\WINDOWS 
File Specifications: *.* 



?UTOEXEC BAT        543    8-26-96    2:09p    ...A  Undelete 
(Y/N)? 

  كان الملف ال يمكن استرجاعه فسيعطى الحاسب الرسالة التايةاما اذا) 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. 

 الفصل الثالث التعامل مع الفهارس
 التعامل مع الفهارس

 
 األوامر الداخلية: أوال 

 
 
 
 
 

عـدة مسـارات    / يستخدم هذا األمر لتحديـد مسـار        : الغرض من االستخــــدام  
. للبحث عن برنامج أو ملف غير موجود فى الدليل الحالى  DOS يسلكها الـ

 , COM. نفيذيـة التـى تنتهـى باألمتـداد    ويتعامل هذا األمـر مـع الملفـات الت   
.BAT , .EXE   . 
 . أمر داخلى  :نـــــوع األمـــــر
 PATH  ]أسم المسار[ ]؛ أسم المسار    ] : الصورة العامة
 :أمــثـلــــه

يمكــن تحديــد مجموعــه الفهــارس البديلــه لكــى يبحــث فيهــا عــن البرنــامج  
 ال على ذلكومث PATH المطلوب تنفيذه وذلك باستخدام االمر

A> PATH \ PROGRAMS 
A> PATH \ DOS 

A> PATH \ DIS ; B: ; C: / MAIN 
  DOSواالمر االخير معناه ابحث عن االمر المراد تنفيذه فى الفهرس المسـمى 

مـع الفهـرس الرئيسـى     :B  فان لم تجده فابحث فى الوحده :A  على الوحده 
 مىفى الفهرس المس :C  فان لم تجده فابحث فى الوحده

\ MAIN. 
 
 
 
 
 
 



يستخدم لبنـاء فهـرس جديـد علـى االسـطوانه ويمكـن              :الغرض من االستخــــدام  
 . MD استخدام االختصار
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر  
 MKDIR[ directory name ] : الصورة العامة

 MD[ directory name ]         او
 :امــثـــلـــــــه  

 .C:\ MD LOTUS.على االسطوانه الحاليه LOTUS  لبناء الفهرس) أ
 .C:\ MD   \ FILE \ DATA ويمكنك فتح فهرس داخل فهرس اخر) ب

واسـم الفهـرس      FILE يتم فتح فهـرس فرعـى داخـل فهـرس اساسـى اسـمه      
 .DATA الفرعى

 :مالحظة 
وبناء الفهارس يمكنك من تكرار اسماء الملفات على اى اسطوانه داخـل الفهـارس    

 .هذه االمكانيه غير متوفره بدون استخدام الفهارسالمختلفه و
 
 
 
 

 CHANGE DIRECTORY  اختصار للتعبير CD االمر: الغرض من االستخــــدام
بمعنى غير الفهرس الحالى اى انتقل الى فهرس اخر واجعله هوالفهرس الحـالى             

 ضرورى عند انشاء شجره الفهارس وعند التعامل معهـا، فالتعامـل مـع     CD واالمر
محتويات فهرس فرعى ما من الملفات او الفهارس او  كليهما يستلزم اوال االنتقال              

 .الى هذا الفهرس
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 CD [ directory name ] : الصيغة العامة

 :مثال 
 اننا نكتب االمر DOS اذا اردنا الدخول الى الفهرس الفرعى

C:\CD DOS 
 :مالحظات

 DIR  اسم الفهرس الذى ترغب االنتقال اليه باستخدام االمر تأكد من-1
فى حالة وجـودك فـى فهـرس فرعـى يتفـرع مباشـرة مـن الفهـرس الرئيسـى           -2

 . ..CD\  OR  CD  بصورتيه  CD يتساوى االمر
 
 
 

يستخدم االمر فى الغاء فهـرس معـين بشـرط ان يكـون             : الغرض من االستخــــدام  
 RD والفهارس الفرعية ويمكن استخدام االختصار. الفهرس  خاليا من الملفات

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 RMDIR [ directory name ] : الصورة العامة

 RD[ directory name ]       او



 :امــثـــلــــه 
من الفهرس االصـلى البـد اوال مـن مسـح        HOME  اللغاء الفهرس المسمى) أ

  الفهرسجميع الملفات الموجودة فى
C:\CD DATA 
C:\CD HOME 

C:\DEL *.* 
C:\CD .. 

C:\ RD HOME 
 : وتوجد طريقة أخرى باستخدام أسماء المسارات كاآلتى) ب

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

 -:عندما يكون هناك ملفات داخل الفهرس المراد الغائه تعطى الرساله االتيه) ج
Invalid path, not directory or directory not empty 

 .هنا يجب مسح الملفات اوال قبل الغاء الفهرس
 

 األوامر الخارجية: ثانيا 
 
 
 

يسـتخدم االمـر السـتعراض الفهـارس الموجـودة علـى            : الغرض من االستخـــــدام   
 .القرص بما فيها الفهارس الفرعية 

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 TREE [ path ] [ directory name ] : الصورة العامة
 :امــثـــلــــه 

 نقوم بكتابة االمر C الستعراض الفهارس الفرعية الموجودة على القرص) أ
C> TREE 

 .و سوف يقوم الحاسب بعرض جميع الفهارس الفرعية الموجودة داخله 
نقوم  DATA  الستعراض الفهارس الفرعية الموجودة داخل الفهرس الرئيسى) ب

 بكتابة االمر
C> TREE C:\DATA 

 و سوف يقوم الحاسب بعرض الفهارس الفرعية الموجودة داخل الفهرس الرئيسى
 DATA . 

 
 
 
 

يستخدم االمـر فـى الغـاء فهـرس و ال يشـترط ان يكـون          : الغرض من االستخــــدام  
 .أو الفهارس الفرعية .الفهرس  خاليا من الملفات

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 



 DELTREE [ directory name ]  : عامةالصورة ال
 :مثال 

مـن الفهـرس االصـلى البـد اوال مـن مسـح          DATA  اللغـاء الفهـرس المسـمى   
 جميع الملفات الموجودة فى الفهرس

C:\ DELTREE DATA 
 

ــع الملفــات و الفهــارس الفرعيــة     و ســوف يقــوم الحاســب بمســح الفهــرس بجمي
 .الموجودة داخله 

 
 

لتغييـر اسـم فهـرس علـى      MOVE يستخدم االمـر : امالغرض من االستخــــد
 القرص

  . أمـر خارجى:نـــــوع األمـــــر 
 MOVE [ path ] [ directory name ] [ new : الصــورة العامــة

directory nam ] 
 :مثال 

 الـى اسـم   :C الموجود على القـرص   DATA لتغيير اسم الفهرس الفرعى
INFO نكتب االمر 

C:\MOVE C:\DATA  INFO 
 
 
 
 

انشاء نسخه اخرى من فهرس و الفهارس الفرعيـة          :الغرض من االستخــــدام  
  .التى يحتويها 
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمــــر 
 C:\XCOPY [ path1 ]  [ Directory name ]  [ path2 : الصورة العامة

] [/s] 
 : حيث

path1اسم الفهرس المراد نسخ الملفات منه . 
Directory name اسم الفهرس  المراد نسخه . 

path2اسم الفهرس المراد نسخ الملفات اليه . 
/ S    معامل لجعل االمرXCOPY     يقوم بنسخ الفهارس الفرعية للفهـرس

 .المراد نسخه 
 :مثال 

مـع نسـخ    DATA الى الفهـرس الفرعـى    INFO لنسخ   الفهرس الفرعى
 DOS كل الفهارس الفرعية الواقعة تحت الفهرس

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



 (  الصلبة-المرنة ( الفصل الرابع اوامر التعامل مع االسطوانة  
 
 
 
 
 

العـداد االسـطوانه عنـد     FORMAT  يستخدم االمر: الغرض من االستخــــدام
استخدامها الول مره وذلك حتى يمكن تسـجيل البيانـات عليهـا ويقـوم هـذا        

 (directory) ثـم انشـاء دليـل   . االسـطوانه  االمر اوال بالتأكـد مـن صـالحية    
ــا       ــى االســطوانه كم ــى ســيتم تســجيلها عل ــات الت ــات الملف ــواء  بيان الحت

العداد اسطوانه مسجل عليها بيانات لم تعد  FORMAT يستخدم ايضا االمر
بحاجه اليها ومن هذا نستنتج انه ال يجوز استخدام هذا االمر  بعـد تسـجيل               

 .نه يمحو كافة البيانات المسجله عليهااى بيانات على االسطوانه ال
  .أمـر خارجى: نـــــوع األمـــــر 
 FORMAT D:[/v[:label][/q]: الصورة العامة

[/f:size][/s][b][/t:TRACKS] 
[/n:sectors][/1][/4][/8] 

 :  حيث
*D  هو اسم سواقة االسطوانات الموضوع فيها االسطوانة المراد تشكيلها 

( QUICK )   / Q 
 لقيام بعمليه تشكيل سريعة يقوم فيها بالغاء ملف تحديد مواقع الملفاتل

(FAT) FILE ALOCATION TABLE           والفهـرس الرئيسـى لالسـطوانه
ســبق تشــكيلها  بــدون بــاقى االســطوانه وبالتــالى ال يــتم تحديــد القطاعــات   

 . المعيبه
/U*  ( UNCONDITIONAL )        للقيام بعملية تشـكيل كاملـه تـؤدى 

الى فقد كل الملفات الموجود على االسـطوانه وتمنـع   اسـتعادتها فيمـا                
 .UNFORMAT بعد باستخدام االمر

( SYSTEM )    / S *   لنسـخ ملفـات النظـام SYSTEM FILES    والملفـين
على االسطوانه الجديده بعد انتهاء تشـكيلها    COMMAND الخفيين وملف

 نظـام التشـغيل الـى ذاكـرة         لكى تصبح هذه االسطوانه قادره على تحميل        
ــا   تصــبح     BOOTABLE الحاســب ــه فقــط اى انه ــر الداخلي ــذ االوام وتنفي
 .بدون االوامر الخارجيه DOS اسطوانه

 
 
 

ـــدام   ــن االستخـــ ــرض م ــكيلها    : الغ ــم تش ــطوانه ت ــات اس ــتعادة معلوم  اس
REFORMATTED     بطريـق الخطـا او اعـادة تركيبهـا RESTRUCTURED 



سـواء كانـت مرنـه او صـلبه وكـذلك اسـتعادة         RECOVER باستخدام االمـر 
 .معلومات جدول التقسيم علىاسطوانه صلبه 

  . أمـر خارجى:نـــــوع األمـــــر 
 :UNFORMAT D : الصورة العامة

 : حيث
D:     هو اسم سواقة االسطوانات الموضوع فيها االسطوانة المراد استعادة

 محتوياتها
 
 
 
 

ـــدام  ــر اســم    يســت: الغــرض مــن االستخـــ ــر فــى عــرض وتغيي ــذا االم خدم ه
 . خانه11االسطوانه الذى يكون فى حدود 

  .أمـر خارجى :نـــــوع األمـــــر 
 LABEL  : الصورة العامة

 
 
 

 :امــثـــلـــــه
 :مثال لو ارادنا معرفة االسم القديم نكتب االمر التالى )  أ

 A> LABEL             ENTER والضغط
 : االسطوانه دون عرض االسم القديمويمكن تغيير اسم)ب

 A> LABEL B:YEAR_GO     ENTER  ونضغط
ويفيد هذا االمر فى تشكيل اسطوانه تخص كـل مشـغل لمعرفـة اى مـنهم                

 .يخص كل قرص
 
 
 
 

يستخدم فى عرض اسم االسطوانه الموجوده فى      :  الغرض من االستخــــدام  
 .وحدة االسطوانات

 .خلى امر دا:  نـــــوع األمـــــر 
 VOL: الصورة العامة

 :حيث 
 اذا كان لها اسم سوف يعرض واذا لم يكن سوف يعطى الرساله االتيه

:    Volume in drive A Has no label 
 
 
 



 
 

عند استخدام هذا االمر يقوم الجهاز بقراءة محتويات        :الغرض من االستخــــدام  
بالكامــل علــى االســطوانه االولــى ويضــعها فــى الــذاكره ثــم يقــوم بنقلهــا    

 .االسطوانه الثانيه
 .امر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 DISKCOPY  [Drive name]    : الصورة العامة
 :امــثـــلـــــه

اذا لم تذكر فـى االمـر االسـطوانه الثانيـه تـتم عمليـة النسـخ باسـتخدام                   ) أ
 <A                              .االسطوانه الحاليه بدال مـن االسـطوانه الثانيـه   

DISKCOPY B: 
و يمكـن   :A علـى االسـطوانه الخاليـه    :B تتم عملية نسـخ االسـطوانه  )  ب

 عمل نسخ لالسطوانه باستخدام اسطوانه واحده مكان االسـطوانه االولـى  
A>DISKCOPY B: B: 

 
 
 
 

ـــدام  ــا   : الغــرض مــن االستخـــ ــر كامــل عنه فحــص االســطوانه وعــرض تقري
 .هباالضافه  لتقرير عن الذاكر

 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
 CHKDSK [D:][FILE NAME                : الصـورة العامـة  

[.EXT]][/F][/V] 
 :مثال 

يستخدم هذا االمـر فـى فحـص البيانـات المسـجله علـى االسـطوانه وتقريـر                  ) أ
وجود اى اخطاء فى التسجيل لفحـص بيانـات جميـع الملفـات المتواجـده علـى                 

 :A. A> CHKDSK A:            االسطوانه
 A> CHKDSK A:/F   يمكن اصالح اخطاء التسجيل على االسطوانه) ب
    عــرض بيــان حالــة كــل ملــف علــى حــدة باســتخدام رمــز التعــديل ) ج

A>CHKDSK A:/ V 
 A>CHKDSK.يمكن معرفة حالة ملف محـدد او مجموعـه مـن الملفـات    ) د

A:\TESTFILE.DAT 
A> CHKDSK A: *. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فحص االسطوانه وعرض تقرير كامل عنها: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
 : الصورة العامة

SCANDISK [Drive name] [All] [Autofix] [Checkonly] 
[Custom] [Nosave] [No summury] [Surface] [Mono] 

 :  SCANDISK المفاتيح المستخدمة مع االمر
* [Drive name] اسم القرص المراد فحصه 

*  [All]فحص كل االقراص الموجودة المرنة و الصلبة 
*  [Autofix]اصالح االعطال بصورة تلقائية بدون طلب تأكيد المستخدم 

*  [Checkonly]يتم فحص القرص فقط بدون اصالح االعطال 
*  [Custom]تشغيل برنامج SCANDISK فى الملفوفقًا للتعليمات المخزنة  

       SCANDISK.INI 
*  [Nosave]   يسـتخدم مـع المفتـاح  [Autofix]     لكـى يـتم مسـح االمـاكن

 . المفقودة على القرص بدون طلب تأكيد المستخدم
*  [No summury] يستخدم مع المفاتيح  [Autofix]و  [Checkonly] لكى ال

 يقوم بعرض
 . تلخيص االعطال الموجودة على القرص

*  [Surface]يتم فحص سطح قطاعات القرص بعد عمل الفحوص االخرى . 
*  [Mono] يتم عرض شاشات البرنامج باللونين االبيض و االسود. 

 
 
 
 

يستخدم هذا األمـر إلعـداد االسطوانسـة الصـلبة      : الغرض من االستخــــدام  
للتشغيل ويعطى امكانية تقسـيمها الـى أجـــزاء والبـد مـن اسـتخدام هـذا                 

 . FORMAT  طـوانة الصلبة قبل استخدام األمراألمر مع األسـ



 .أمـر خـارجى : نـــــوع األمـــــر 
من محث الدوس يتم عـرض القائمـة    FDISK  عند اعطاء األمر: امــثـــلـــــه

 اآلتية
FDISK Options. 

Current Fixed Disk Drive:1. 
 

Choose one of the following: 
1. Create DOSPartition 

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. 

 
،  يمكنك ادخال خيارك مـن القائمـة او ضـغط       FDISK  لكل امر فى برنامج

اسـتجابة فوريـة    (FDISK) مجويعطـى البرنـا   <ENTER> مفتـاح االدخـال  
تعرض على الشاشة ضمن قوسين احرص على العـودة الـى دليـل الـدوس               

 .لتفادى انتقاء الخيار غير المناسب  FDISK عندما تشغل برنامج
 

. يسمح لك بوضع تقسيمه الستعمالها بواسطة نظـام الـدوس       : الخيار االول 
الشاشـة  فاذا كان هنـاك تقسـيمه الـدوس علـى القـرص الصـلب سـتعرض                 

واال فسـيظهر سـؤال عمـا اذا كنـت ترغـب السـتعمال القـرص                . رسالة خظأ   
 FDISK اذ لـم تكـن ترغـب لـذلك سـيحثك برنـامج      . الصلب بكامله للدوس 

 .على ادخال المعلومات المطلوبة النشاء التقسيمات 
 

يسمح لك بتغيير التقسيمة النشطة اذا كان هناك اكثر مـن           :  الخيار الثانى   
عند انتقاء هذا الخيار تعرض علـى الشاشـة         .  القرص الصلب    تقسيمة على 

وارقـام  ) للـدوس او لغيـر الـدوس      (ونوعها  ) نشطة او خاملة  (حالة التقسيمة   
اســطوانة البدايــة والنهايــة لكــل تقســيمة علــى القــرص الصــلب عنــد هــذه  

 .النقطة ، ما عليك سوى انتقاء التقسيمة التى تريدها نشطة 
 

.  تقسيمة الدوس وجميع البيانات فى تلك التقسـيمة          يحذف: الخيار الثالث   
ينبغى استعمال هذا الخيار بحذر ، واال فستجد نفسك تضيع ميجابايـت مـن              

بـأن هـذا الخيـار     FDISK ولحسن الحظ ، يذكرك برنـامج . المعلومات القيمة 
تأكد من اعداد نسخ احتياطية الية ملفـات تريـد الحفـاظ بهـا              . يتلف البيانات   



واذا رغبت باستعمال تقسيمة نظام تشغيل اخر       . تقسية الدوس   قبل حذف   
، اجعل تلـك التقسـيمة نشـطة قبـل ان تحـذف       DOSالبعد حذف تقسيمة 

 .  DOS تقسيمة ال
 

يوفر وسيلة تسمح بعـرض معلومـات حـول حالـة التقسـيمات             : الخيار الرابع   
يمة ، تعرض ارقام اسطوانات البداية والنهاية لكـل تقسـ      . فى القرص الصلب    

ام ال   DOSالوما اذا كانت التقسيمة نشطة ام ال ، وما اذا كانـت تقسـيمة   
. 

فيكتسب معنى فى حالة تركيب اكثر من قـرص صـلب           : اما الخيار الخامس    
وهـو يسـمح لـك بتنفيـذ اى مـن الخيـارات             . واحد الى الحاسب الشخصـى      

 الصـلب  علـى القـرص   FDISK االربعة االولى من القائمة الرئيسية للبرنامج
 .الثانى 

وجدير بالـذكر أن المقصـود بالتقسـيمة فـى كـل مـن الفقـرات السـابقة هـو                    
 .كأى اسطوانة عادية  DOS أسطوانة يتم التعامل معها بواسطة أوامر ال

سوف نقـوم فى هذا الفصــل بشـــرح كيفية التغيير فـى نظـام العمـل فـى                
وعـادة مـا   CONFIG.SYS عن طريق اســتخدام الملف DOS نظام التشغيل
فى الفهـرس الرئيسـى باألسـطوانة التـى       CONFIG.SYS يتم وضع الملف

تحتوى على ملفات النظام و لكن وجود هـذا الملـف لـيس ضـروريا لتشـغيل                 
 COPY CON يمكـن اسـتخدام األمـر    CONFIG.SYSملفوإلنشـاء . النظام

ويجـب    . EDIT الذى سبقت دراسـته أو اسـتخدام برنـامج تحريـر النصـوص     
. حظة أن أى تغيير فى هذا الملف لن يظهر تأثيره إال بعد إعـادة التحميـل               مال

وسوف يتم فى الجزء الباقى من هذا الفصل استعراض األوامـر التـى يمكـن          
 .CONFIG.SYS توجيهها فى الملف

 
 
 

 sys  امر نقل ملف النظام السطوانة -9
 مرنـة الـى     نقل ملفـات النظـام مـن اسـطوانة صـلبة او           : الغرض من االستخدام    

 .اسطوانة اخرى صلبة او مرنة 
 Ms dos .come-1              ملف مخفى:وملفات النظام هى 
2- command com 

 -IO . SYS   3/                                              ملف مخفى
 امر خارجى: نوع االمر 

 : الصورة العامة
sys     A : 

 قل الملفات عليةالمطلوب ن driveاسم الــ  Aحيث
ملفـات مخفيـة اى ال تظهـر عنـد      msdos .sysو Io .sys  ملفـات -1: مالحظـات  
 تنفيذ أمر



 مع شبكات الحاسبات sys  ال يستخدم امر-1
 : أمثلة

sys  A: 
 A   هذا االمر لنقل ملفات النظام الى االسطوانة الموجودة فى مشغل االقراص

 من مشغل االقراص الحالى
 Ms - backup     احتياطية واستعادتها لعمل نسخة - 10
 

عمل نسخة احتياطيـة لالسـطوانة الصـلبة بالكامـل او           : الغرض من االستخدام      
جزء منها وكذلك استعادة ملفات النسخة االحتياطية ووضـعها علـى االسـطوانة             

 .الصلبة 
 خارجى: نوع االمر     
 Msbackup       :   شكل االمر

من محث نظام التشغيل يتم عرض نافـذة   msbackup   عند اعطاء االمر: امثلة 
 :تحتوى على االتى 

1- Backup 
2- Restore 

3- compare 
4- configure 

5- quit 
 :وعليك ان تختار احد الخيارات وفيما يلى نوضح عمل كل اختيار  

يقـوم بعمـل نسـخة احتياطيـة مـن االسـطوانة        :   (  Backup ) االختيـار االول 
 .زء منها الصلبة او ج

يقوم باستعادة الملفات من النسخة االحتياطيـة   :   ( Restor )   االختيار الثانى
 ووضعها على االسطوانة الصلبة

يقـوم بمقارنـة ملفـات النسـخة االحتياطيـة       :   ( compare ) االختيـار الثالـث  
 .بالملفات االصلية الموجودة على االسطوانة الصلبة 

 الختبار التوافق :  ( configure )  االختيار الرابع
 Msbackup   للخروج من :  ( quit ) االختيار الخامس

 .والعودة لمحث نظام التشغيل 
 

11-   virus scan 
ــامج كمبيــوتر يقــوم بالنتشــار خــالل بــاقى البــرامج   : تعريــف الفيــروس   هــو برن

 .الموجودة على الحاسب مما يسبب تلف هذة البرامج 
 اكتشاف فيروسات الكمبيوتر والقضاء عليها وهـو يقـوم          :الغرض من االستخدام      

او نظام الحاسـب بالكامـل الكتشـاف اى اصـابة           ) صلب او مرن    ( باختبار القرص   
بالفيروسات كما يحدد الملفات او المناطق المصابة بالفيروس باالضافة الى نـوع      

او كما يتيح للمستخدم التخلص من الفيـروس  . الفيروس المتسبب فى االصابة     
 .الفيروسات المكتشفة 



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

 امثلة برامج اكتشاف الفيروس
1- Macafee 

2- scan . X 
 SCAN 97   تعنى رقم كمثال  X  : ملحوظة

 SCAN :   الصورة العامة لبرنامج
 تالكتشاف الفيروسا -1

scan drive - name 
 

clean [ virus name ] 
OR 

CLEAN / ALL 
 

 ضغط الملفات
 

مرنـة  ( تقليل حجم الملفات المخزنة على االسـطونات        : الغرض من االستخدام    
 .ممايجعل االسطوانة تستوعب عدد كبير من الملفات ) اوصلبة 

 هو برنامج منفصل عن نظام التشغيل دوس: نوع االمر 
 :لضغط الملفات   و اعادتها لحجمها الطبيعى امثلة  برامج 

1-ARJ 
2- ZIP 

3-UNZIP 
 :  ARJ الصورة العامة لبرنامج

 فى حالة ضغط الملفات -1
C > arj    A - VA - JM  -Je  -    A:\ file name . arj 

 حيث
C : \ path                                                                     لملـف  اسـم ا

 )المراد ضغطة ( االصلى 
  فى حالة أعادة الملفات لحجمها الطبيعى-2

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس اوامر تشغيل النظام
 
 
 

يستخدم هذا األمر لتحديد الصورة التى يكتب بها        : الغرض من االستخــــدام  
 DATE , TIME   شة عن طريق األمرينالتاريخ و الوقت على الشا

 COUNTRY = XXX : الصورة العامة
 هو كود البلد المراد استخدامه  XXX : حيث
 :مثال 

 يتم وضع األمر التالى فى الملـف  dd-mm-yy لجعل التاريخ يكتب بالصورة
CONFIG.SYS  COUNTRY=033      والستخدام هذا األمر البـد مـن وجـود

 .لفهرس الرئيسى فى ا  COUNTRY.SYS الملف
 
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا األمـر لتحديـد العـدد األقصـىمن            : الغرض مـن االستخـــــدام    
فـى وقـت      DOS الملفـات التـى يمكـن التعامـل معهـا فىنظـام التشـغيل       

 .واحد
 FILES = XX : الصورة العامة

 هو عدد الملفات المراد التعامل معها  XX   :  حيث
 :مثال 

ــا  ــادة عــدد الملف ــرامج   يالحــظ أن زي ــذاكرة المتاحــة  لب ـــلل مســاحة ال ت يقـ
تحتاج الـى حـد أدنـى مـن      DBASEالولكن بعض البرامج مثل .  التطبيقات 

الملفــــات حتى تعمل و لذلك عنـد تشـغيل هـذا البرنـامج البـد مـن إضـافة                   
 السطر التالى فى ملف ال

CONFIG.SYS FILES=20 
  .255هو   DOS ويالحظ أن اكبر عدد من الملفات مسموح به فى ال

 
 



 
يستخدم هذا األمر إلضافة أحد برامج التحكم فى        : الغرض من االستخــــدام  

 الجهاز
DEVICE   DRIVERS     الى بيئة التشغيل. 

 DEVICE = filename : الصورة العامة
 هو اسم البرنامج المراد تشغيله filename    : حيث
 :مثال 

يمكـن      RAM DISK ة ذاكــــرة يمكن استخدام هذا األمر إلنشـاء اسـطوان 
 .استخدامها لزيادة سرعة التعامل مع األسطوانة
 CONFIG.SYS ويتم ذلك عن طريق اضافة األمر التالى فى ملف

DEVICE=VDISK.SYS 160 512 64 
ــث يقــوم هــذا األمــر بانشــاء أســطوانة جديــدة  ســعتها    بايــت و .  ك160حي

 عـدد مـن الملفـات        بايـت وأقصـى    512مقسمة الـى أجـزاء سـعة كـل جـزء            
والفهارس التى يمكن انشاؤها فى الفهرس الرئيسى لهذه األسـطوانة هـو            

ويالحظ أن اسم االسطوانة الوهمية التى يتم انشاؤها هو االسم         .   ملف 64
التالى آلخر أسطوانة موجودة  فمـثال اذا كـان الجهـاز يحتـوى علـى سـواقة                  

طوانة مرنـة جديـدة   فـان اضـافة اسـ    :A اسـطوانات مرنـة واحـدة لهـا االسـم     
 .:B سيكون لها االسم

 

 EDIT محرر النصوصالفصل السادس 
 
 

 EDIT برنامج محرر النصوص
 

يستخدم هـذا البرنـامج النشـاء وتعـديل ملفـات           :   الغرض من االستخــــدام  
 TEXT FILES النصوص

 .أمـر خارجى : نـــــوع األمـــــر 
 EDIT [ file name ] : الصورة العامة

حيـث    <\:Cر انشاء واصالح الملفات بعـد ظهـور عالمـة االسـتعداد    يكتب ام
-FILE  الملـف المشـار اليـة بكلمـة    (يتم اصالح سطر سـطر فـى البرنـامج    

NAME)     او انشـاء ملـف جديـد باسـم FILE-NAME     ولخلـق ملـف جديـد
 :يتبع االتى  ABC.BAT يسمى
 : فتظهر الشاشة التالية  C> EDIT ABC.BAT   يكتب امر

 
FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS     HELP 

 



 
 ــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ـــ   ( و تتم كتابة النص داخل مربـع الكتابـة المخصـص لـذلك و تحـدد المشـيرة                   
 المكان الذى تتم

 :   EDIT الكتابة فيه ، و سوف نستعرض فيما يلى مكونات قوائم برنامج
  File:  قائمة:  اوًال 

 :مر التالية على االوا  File تحتوى قائمة
 : New  االمر-1

 .يستخدم إلنشاء نص جديد 
 :  Open االمر -2

 .يستخدم هذا االمر لفتح ملف ملف نصى قائم بالفعل 
 : Save  االمر-3

و يستخدم لحفظ ملـف جديـد لـم يسـبق حفظـه مـن قبـل او لحفـظ التعـديالت                
 .الجديدة فى ملف مفتوح مسبقأ 

 : Save As  االمر-4
مرالعادة حفـظ الملـف المفتـوح بإسـم جديـد مـع حفـظ الملـف         يستخدم هذا اال 

 .القديم 
 : Print  االمر-5

 .يستخدم هذا االمر لطباعة النصوص و االوامر الموجودة داخل الملفات 
 : Exit  االمر-6

 . و يستخدم هذا االمر للخروج من البرنامج
 

FILE      EDIT    SEARCH       OPTIONS        HELP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  Edit قائمة:  ثانيًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على االوامر التالية  Edit تحتوى قائمة
 : Cut  االمر-1

يستخدم هذا االمر لقص جزء من النص المكتوب و االحتفاظ به لحين استخدامه  
. 
 :  Copy  االمر-2

سـخة مـن الملـف المكتـوب دون حذفـه السـتخدامه       يستخدم هذا االمر لعمل ن    
 .فيما بعد 

 : Paste  االمر-3
 او امـر   Cut و يستخدم هذا االمر للصق النص الذ ى سبق قصه او نسخه بأمر

Copy. 
 : Claer االمر -4

 .يستخدم هذا االمر لحذف جزء من النص المكتوب 
 :مالحظة 

 تحديـد الـنص المـراد العمـل      إلستخدام اى امر من االوامر السابقة يجب اوالً       
 )قص ، نسخ او لصق ( عليه 

 مع السهم العلوى       shift باستخدام مفاتيح



 
FILE    EDIT      SEARCH       OPTIONS       HELP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Search:  ثالثًا قائمة
 :على االوامر التالية  Search تحتوى قائمة

 : Find  االمر-1
مر للبحث عن كلمة معينة او مجموعة كلمات داخل نص الملف يستخدم هذا اال  

. 
 :  Repeat last find  االمر-2

يستخدم هذا االمر العادة البحث عن كلمة او مجموعة كلمـات مسـتخدما اخـر               
 .كلمة او مجموعة كلمات تم البحث عنها  

 : Change  االمر-3
 كلمـات مكـان كلمـة او        و يستخدم هذا االمر إلبدال او احالل كلمـة او مجموعـة           

 . مجموعة كلمات اخرى
 
 

FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS     HELP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Options:  ثالثًا قائمة
 :على االوامر التالية  Options تحتوى قائمة

 
 : Display  االمر-1

 .ب يستخدم هذا االمر لتغيير الوان خلفية منطقة الكتابة و لون النص المكتو
 
 :  Help path  االمر-2

 .Edit الخاص ببرنامج ( Help ) يستخدم هذا االمرلتحديد مكان ملف التعليمات
 
 

FILE    EDIT    SEARCH    OPTIONS   HELP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع ملفات الحزم
 

 ملفات الحزم
BATCH FILES 

 
 
 
 
 

هو ملف خاص ، ينفـذ اوتوماتيكيـا    (AUTOEXEC.BAT) الملف التلقائى التنفيذ
ولكـن مماثـل الى ملـف حـزم آخـر ، مـن              . عند تشغيل النظام او اعادة تحميلـه        

 .AUTOEXEC . فى اى وقت ، عبر طبع DOSحيث انه يمكن     تنفيذة من ال
ــذ لمســاعدة          ــة التنفي ــات تلقائي ــاهزة تتضــمن ملف ــرامج  الج ــن  الب ــر م الكثي

اذا كنـت تسـتعمل نظامـا يعمـل علـى        .نامج التطبيقى   المستخدم لتشغيل البر  
االقراص المرنة ، ستجد انه من المفيد اعداد ملفات تلقائية التنفيذ على اقراص     

مـثال ، يمكـن عـرض التـاريخ  والوقـت            . برامجك ، كى تشغل لـك هـذه البـرامج           
 :اوتوماتيكيا ، عبر طبع (WORDSTAR) وتشغيل الوورد ستار

 
ATUOEXEC.BAT<ENTER> COPY CON 

DATE <ENTER> TIME <ENTER> 
WS <F6> <ENTER> 

 



فـى ملـف    (TIME) (و الوقـت  (DATE) الحظ انه يجب اسـتعمال امـرى التـاريخ   
الحــزم لجعــل الــدوس يحثــك علــى ادخــال الوقــت و التــاريخ الصــحيحين عنــدما  

ولـو كـان    .XT, PC تسـتعمل الملـف الـدفعاتى التلقـائى التنفيـذ علـى اجهـزة       
وبه ساعة تعمل بالبطارية ، ربمـا كنـت ترغـب     AT خصى من طرازحاسبك الش

 .بالبرمجيات التى تاتى مع  اللوحة ) التاريخ(و( الوقت(باستبدال امرى 
و الملفات الدفعاتيه التلقائية التنفيذ مفيده ايضا فى االنظمه التى فيهـا اقـراص              

برنامجــا ربمـا لـن تريــد لهـذه الملفـات ان تشــغل لـك      . صـلبه  الغـراض مختلفــه  
تطبيقيا معينا ، النـه سـيكون هنـاك كثيـر مـن البـرامج المخزونـه علـى القـرص                     
الصلب ، ولن ترغب ان تبدأ بالبرنـامج نفسـه فـى كـل مـره ، لكـن ملـف الحـزم                       
التلقائى التنفيذ يمكنه ان يتضمن االوامر التى تتولى تشـغيل البرمجيـات التـى             

 (Side Kick) مثل سايد كيكتقيم فى ذاكرة الرام وتستعملها بشكل منتظم ، 
 أو) ليفيــنج فيديوتكســت ) (Ready) ريــدى( بورالنــد انتــر ناشــونال أو  )  

DOSKEY )وكما نعلم ان هذه البرامج توضع فـى الـذاكره وتظـل    ) ميكروسوفت
مخفيه فيها   الى ان تضغط مجموعة معينة من المفاتيح فتقـوم بـالحلول مؤقتـا        

وعنــدما تنتهــى مــن البرنــامج . لــذاكره محــل اى برنــامج كنــت تســتعمله فــى ا
المقيم فى الذاكره، تضغط مجموعة مفاتيح اخرى فيعود البرنـامج االصـلى الـى             

 .الظهور 
ــد ايضــاان تضــع امرالمســار   فــى الملــف  التلقــائى    (PATH) (ربمــا كنــت تري

 وهذا يصح ايضا على اوامر تشــــغيل قرص الذاكــرة  AUTOEXEC.BATالتنفيذ
     (RAM DISK) 
، واية اوامر اخرى تتطلبها استخداماتك  (Print Spooler) وبرامج ملف الطباعة

ــنمط  .  ــر  ال ــة  (MODE)(فقــد ترغــب مــثال بتضــمين ام اذا كنــت تســتعمل طابع
فـى   PROMPT $P$G  تسلسـلية اخيـرا ، ويضـع معظـم النـاس امـر المحـث       

 DOS وهذا يغير شـكل محـث ال  . الملف  التلقائى التنفيذ فى قرصهم الصلب 
الى محـث يخبـرك     (  < C مثال(عن ذلك الذى يخبرك عن المحرك     الحالى  

 LOTUS\  ESTEMATES\:)او \:C مثال(عن الدليل الفرعى الحالى ايضا  
 
 
 
 
 

يستعمل الكثير من أوامر الدوس مـع بـارامترات الزاميـه أو اختياريـه تشـير الـي                  
الملفات ونظرا الن البارامترات    أشياء من نوع معرفات محركات االقراص أو أسماء         

قد تكون مختلفه في كل مره ينفذ فيها ملـف حـزم يسـمح لـك الـدوس بتعيـين                
بــارامترات دميــه لتمثيــل البــارامترات الفعليــه  وتأخــذ البــارامترات الفعليــه مكــان 

تنفيـذ الملـف الـدفعاتى يشـار الـى البـارامترات       ) الهيكليـة  (البـارامترات الدميـة   
التـى تسـبق أى عـدد آحـادى الـرقم           % بعالمه النسبه المئويه    داخل البرنامج     

الــى % 1تشــير الــى اســم ملــف الحــزم نفســه ،% 0) . ، الــخ% 2أو%1أو0%(



الى البارامتر الثانى ألخ البارامترات القابله لالستبدال تجعـل         %2البارامتر األول ،  
 : أوامر ملفات الحزم أكثر افاده بكثير كما يتضح من المثال اآلتى

 
COPY CON DIRCHK.BAT<ENTER> 

DIR %1 / W <ENTER> 
CHKDSK %1 <F6> <ENTER> 

 
عند عدم ذكر آية بارامترات ، يقـوم هـذا الملـف بـنفس األشـياء علـى الفهـرس                   
الحالى ولكن اآلن لديك خيار تحديد محـرك أقـراص معـين أو ملـف معـين تطبـق                   

، مـثال ،   <DIRCHK B: <ENTER عليه األوامر فـى الملـف الـدفعاتى  فطبـع    
 CHKDSK ، متبوعـا بتقريـر   B:  يطلب دليالعريضا لكل الملفات علـى المحـرك  

، يتضمن معلومات اضافيه حول جميع الملفات الموجوده على :B  على المحرك
 وكمثال آخر على برنامج به بارامترات قابله لالستبدال .B القرص فى المحرك

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

DIR A: / P <ENTER 
DIR B: / P <ENTER 

<F6> <ENTER> 
 أو يمكـن    -اذا كنت تستعمل حاسبا بقرص صلب ، ستختلف معرفات المحركات           

تمثيلهــا بواســطة  بــارامترات قابلــه لالســتبدال  واذا كنــت تعمــل علــى ملفــين  
 : ، اطبعNAMES.CON و FILE.CON يحمالن اسم

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

 
 
 
 
 

                                                          ECHO   أمر اظهار رساله معينـه 
   . 

                                                       FOR    أمـر تكـرار عمليـه أكثـر مـن مـره      
. 

                                   أمر التفـرع الـى مكـان معـين فـى الملـف التتـابعى       
GOTO           . 

                                                                    IF   أمر التفرع المشروط
  . 



                                                              PAUSE  أمـر التوقـف اللحظـى   
. 

                                                              REM    أمر كتابة الملحوظات
. 
 

 BATCH) وتستخدم هـذه اآلوامـر بالنسـبه لنظـام التشـغيل بواسـطة الحزمـه       
PROCESSING)  هـى وهذه األوامر ECHO - FOR - GOTO - IF - PAUSE 
- REM - SHIFT 

 .وسوف نتناول بالشرح هذه اآلوامر بالتفصيل
- ECHO 

 ECHO يستخدم هذا االمر الظهار رساله فـى حالـة  : الغرض من االستخــــدام
[ON] حالة        وعدم اظهار الرسائل فى ECHO[OFF]. 

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 ECHO [ON] [message]   : الصورة العامة

ECHO [OFF] [ message ] 
 

 : مثال
A> ECHO HELLO    < ENTER > 

 . HELLO سوف تظهر رسالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 

 FOR %%C IN set DO COMMAND : الصورة العامة
 

 9 - 0هو اى حرف عدا : C  حيث
set هو اما File space او قيم محددة 

Command : هو اى امر من اوامر نظام التشغيل 



 :امــثـــلـــــه
 +%% FOR %%+ IN (*.ASM) DO TYPE    (أ

 ASM. وذلك لتجميع كل الملف ليكن امتداد االسم
 > +%% FOR %%+ IN ( SALES\*.*) DO TYPE  (ب

ENTER > 
 asm الملفات التى أمتدادهاو ذلك الظهار محتويات  كل 

 
 
 

يستخدم هذا االمرللتنقل من مكـان الـى اخـر داخـل            : الغرض من االستخــــدام  
 الملف التتابعى بدون مراعاة الترتيب

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 

 GOTO Label : الصورة العامة
 

 : مثال
Looping ............ 

Begin : 
Rem looping..... 

Goto Begin 
 يقوم االمر بتنفيذ ما يلى

 Begin ثم يقفـز الـى االمـر    Rem looping ثم يتلوه االمر  Begin تنفيذ االمر
 .مرة اخرى  
 
 
 
 
 
 
 
 

يستخدم هـذا االمرللتحقـق مـن صـحة شـرط معـين             : الغرض من االستخــــدام  
 ألداء وظيفة معينة

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 IF Condition Command : الصورة العامة
 :امــثـــلـــــه

 < IF NOT EXIST 620 Can't find file < enter (أ



ال يوجد سـوف يظهـر نظـام     TXT.620 فى هذا المثال اذا كان الملف المسمى
 Can't find file    الرسالة التالية  DOS التشغيل

 IF %1 == Quit GOTO END                            (ب
سوف يتم االنتقال الى االمر  ( quit==1( ال  حيث المتغير االول فى هذا المث

 END الذى يشير الى االنهاء
 
 
 
 

يسـتخدم هـذا االمرلتوقـف التنفيـذ اللحظـى و ذلـك             : الغرض من االستخـــــدام   
 الستمرار التنفيذ          حتى يتم الضغط على اى مفتاح

 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 PAUSE           : امةالصورة الع

 سوف تظهر الرسالة التالية PAUSE عند تنفيذ االمر: حيث 
Press any key to continue 

 : مثال
DIR A: 

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

 
سوف يحدث توقف لحظى قبل اظهار الملفات المسجلة على االسطوانة التـى            

مح لـك لكـى تضـع اسـطوانة جديـدة فـى المشـغل        و ذلك يسـ  B فى المشغل
 .لكى ترى اسماء الملفات عليها 

 
 
 
 
 

 يستخدم هذا االمرالظهار المالحظات اثناء التنفيذ: الغرض من االستخــــدام
 .أمـر داخلى : نـــــوع األمـــــر 
 REM Command       : الصورة العامة

 : مثال
REM This file checks new disks 

PAUSE Insert new disk in drive A : 
Format A : /S 

DIR A : 
CHKDSK A : 



 
 


