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MS_DOS وھو األحرف األولى من ،Microsoft Disk Operating System  ھو عبارة عن نظام ،

كمــا في أنظمة التشغیل األخرى، فإنھ یترجم . تشغیل مع واجھة سطر أوامر ویستخدم في أجھزة الكمبیوتر الشخصیة

، ویشرف أیضا على العملیات مثل ھاذإدخال لوحة المفاتیح من طرف المستخدم إلى عملیات یستطیع الكمبیوتر تنفی

القراءة والكتابة على القرص، ودعم الفیدیو والتحكم بلوحة المفاتیح، وعدة وظائف داخلیة لھا عالقة بتنفیذ البرنامج 

  .وصیانة الملفات

 :لفتح موجھ األوامر إتبع الخطوات التالیة: تشغیل وإنھاء موجھ األوامر -1

 :الطریقة األولى

 ؛أنقر فوق إبدأ -أ 

 ؛أشر إلى كافة البرامج -ب 

 ؛أشر إلى البرامج الملحقة -ج 

 .أنقر فوق موجھ األوامر -د 

 :الطریقة الثانیة

 أنقر فوق إبدأ؛ -أ 

 أنقر فوق تشغیل؛ -ب 

 ؛cmdأكتب األمر  -ج 

 .ثم أنقر فوق موافق -د 

  

  .بإستخدام إطار موجھ األوامر MS_DOSتتم كتابة أوامر  -

 طار موجھ األوامر عند رأسفي إ  exitالخاصة بك، أكتب  MS_DOSإلنھاء جلسة عمل  -

  . للنافدة، xالنقر على العالمة ب أو ،  Enterثم إضغط على المفتاح  المؤشر الوامض

     

  

 

 إطار موجھ األوامر

 نافدة تشغیل البرامج

 شریط العناوین إغالق اإلطار
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 : MS_DOSموجھ األوامر خصائص إطار -2

یمكنك تخصیص مظھر إطار موجھ األوامر بعدة طرق، یمكنك تغییر حجمھ، إنتقاء خط وحتى إستعمال 

من  نحفظ تلك اإلعدادات بشكل مستقل لكل إختصار ویشغل جلسة موجھ أوامر لكي تتمكویمكنك . ألوان ملفتة للنظر

  . ضبط إعدادات مال ئمة لمھام مختلفة

لتخصیص موجھ أوامر، أنقر بزر الفأرة األیمن فوق شریط العنوان، كما ھو موضح في الشكل، ونفذ أحد 

  :اإلجراءین التالیین

التغییرات ھنا تؤثر على كل . وجھ األوامر، أنقر فوق اإلفتراضاتلتغییر ھذه اإلعدادات لكافة إطارات م -

 .الجلسات المستقبلیة

 .لتغییر ھذه اإلعدادات إلطار موجھ األوامر فقط، أنقر فوق خصائص -
 

 : تشغیل البرامج من موجھ األوامر -3

إصدارات ویندوز  أو مع XPالبرامج المتوافقة مع ویندوز ( یمكنك تشغیل كل أنواع البرامج من موجھ األوامر

أصل أو نوع البرنامج لتشغیلھ، إذا كان ھذا البرنامج في  لست بحاجة إلى معرفة اذ، ل)السابقة أو مع الدوس

  :قرصك فقط إتبع الخطوات التالیة

 ومساره إذا كان مطلوبا( أكتب إسم البرنامج المثبت الذي ترید فتحھ.( 

  ثم إضغطEnter. 

  :سبة من موجھ األوامر، إتبع الخطوات التالیةا أردت تشغیل اآللة الحاذمثال إ

 أنقر فوق إبدأ؛ .1

 أنقر فوق تشغیل؛ .2

 ؛cmdأكتب األمر  .3

 ثم أنقر فوق موافق؛ .4

 ؛calc.exeذي لآللة الحاسبة وھو أكتب إسم الملف التنفی .5

  .Enterثم إضغط  .6
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 : MS_DOSاألوامر الرئیسیة لنظام  -4

  :ا إلى أربعة أقسام، حسب الوظائف التي تؤدیھMS_DOSیمكن تقسیم أوامر 

 أوامر النظام؛ 

 أوامر الفھارس؛ 

 أوامر الملفات؛ 

 أوامر القرص. 

  :الجدول التالي یلخص األوامر الرئیسیة األكثر شیوعا مقسمة حسب وظائفھا

  أوامر القرص  أوامر الملفات  أوامر الفھارس  أوامر النظام

ver 

date 

time 

cls 

dir 

cd 

md 

rd 

edit 

copy 

del 

move 

format  

  

  :Systemأوامر النظام  4-1

  :verاألمر 

  :لدیك، قم بــ MS_DOSذا األمر بعرض رقم اإلصدار، لعرض إصدار متوافق مع یقوم ھ

  

  

  

 فتح موجھ األوامر؛ -1

 ؛verأكتب األمر  -2

  .Enterإضغط على  -3

  سیظھر لك إسم اإلصدار كما ھو موضح في الشكل

                                           Version 5.1.2600 XPتالحظ أن اإلصدار ھو مایكروسوفت ویندوز 
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  :timeو dateاألمران 

الحالي للنظام ویطالبك بكتابة تاریخ أو  timeو الوقت  dateذان األمران إذا إستخدمتھما مباشرة، التاریخ یعرض ھ

  :لتعدیل التاریخ مثال قم بـــ. ذلكوقت جدید، الشكل التالي یوضح 

 ؛فتح موجھ األوامر -1

 ؛dateأكتب األمر  -2

  .Enterإضغط على  -3

، بإتباع نفس الطریقة ) 10/12/2009مثال ( الشھر ثم السنة -أكتب التاریخ الذي تریده بالصیغة التالیة، الیوم -4

مثال (الدقیقة ثم الثواني  –لكن صیغة الوقت تكون على النحو التالي الساعة . یمكنك تعدیل وقت النظام لدیك

09.32.20.00( 

  

 

 

 

 

 :t/ذلك بكتابة األمر بإستخدام التعلیمة یمكنك عرض التاریخ أو الوقت بدون المطالبة بالتغییر و -

  

  

  

  

المعروضة على شاشة إطار  ذا األمر بمسح البیانات، یسمح لك ھClear Screenإختصار لكلمة  :clsاألمر 

  .)تعد ھناك الحاجة لھایستخدم عند وجود بیانات كثیرة على الشاشة لم  clsاألمر ( موجھ األوامر

  :أوامر الفھارس 4-2

  :ھذا األمر یعرض تقریرا یشمل: dirاألمر 

 تسمیة وحدة تخزین القرص والرقم التسلسلي؛ -

 timeاألمـــــر  dateاألمـــــر  timeاألمـــــر 

   time/t و       date/t         ـراناألمــــ
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بالنسبة . قائمة الدالئل والملفات الموجودة على القرص، متضمنة أسماءھا وتاریخ ووقت آخر تعدیل لھا -

 ؛)bytes(اتملحق اإلسم والحجم والبایت dirللملفات، یعرض 

 العدد اإلجمالي للملفات والدالئل التي تم سردھا؛ -

   ).بالبایتات( حجم اإلحتفاظ والمساحة الحرة المتبقیة على القرص -

      

  

  

  

  

  

  

  

إسم  dir yyyy )yyyyبإحدى المجلدات الفرعیة یمكنك إستعمال األمر لعرض الملفات واألدلة الفرعیة الموجودة 

  ). المجلد الفرعي

  :dirیلخص العدید من إستخدامات األمر  لتالي الجدول ا

  الشـــــرح  األمـــــــر

dir / a  ذلك المخفیةعرض جمیع الملفات بما في  

dir / s عرض كل أنواع المحتویات سواء كان ملف أو مجلد  

dir / ah عرض الملفات والمجلدات المخفیة  

dir / ad عرض المجلدات فقط بدون الملفات  

dir / os رض الملفات حسب مساحتھا من األكبر إلى الصغرع  

dir / o عرض المحتوى مرتبا بشكل أبجدي  

 dirاألمـــــــــر 
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  ).األدلة( ذا األمر للتنقل بین المجلدات، ویستخدم ھChange Directoryإختصار لكمة : cdاألمر 

  الشـــــرح  األمـــــــر

cd.. للإلنتقال من المجلد الحالي إلى مجلد واحد إلى الخلف  

cd\ ذري لمحرك األقراصللعودة مباشرة إلى الدلیل الج )

   )مثال cالقرص 

cd  yyyyy للإلنتقال من المجلد الحالي إلى مجلد فرعي  

  

  

  

  

  

  

  

  ).األدلة( yyyyذا األمر إلنشاء مجلد جدید بإسم ، ویستخدم ھMake Directoryإختصار لكمة : mdاألمر 

 .md courنفذ األمر 

  ).یجب أن یكون فارغ( ذف مجلد فارغ، ویستخدم لحRemove Directoryة إختصار لكم: rdاألمر 

  .rd courنفذ األمر  courالمجلد ذف لح

 cdاألمـــــــــر 
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  :أوامر الملفات 4-3

ھذا األمر للمستخدم عرض وإنشاء وتعدیل الملفات النصیة من خالل محرر النصوص یتیح : editاألمر تحریر 

  :ذ األمرقم بتنفی test.txtي جدید بإسم الخاص بموجھ األوامر، إذا أردت إنشاء ملف نص

edit test.txt  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

من قائمة   Enregistrerإختیار أمر حفظ علیك  وقمت بعملیة التحریر فإنھ یجب إذا لم یكن الملف موجودا -
Fichierظ التغییراتسیتم إنشاء الملف وحف ، وبذلك. 

بل اإلغالق وھذا قفما علیك إال حفظ التغییرات  إذا كان الملف موجود وقمت بفتحھ وإجراء تعدیالت علیھ، -
 .قبل الخروج من المحرر Fichierمن قائمة  Enregistrerبإختیار 

من موقع إلى آخر، للقیام بعملیة النسخ فما علیك إال كتابة ذا األمر لنسخ الملفات یستخدم ھ: copyنسخ األمر 

 :األمر

copy test.txt  c:\WINDOWS  

ذا األمر لنقل الملفات من موقع إلى آخر ولیس نسخھ، لنقل ملف فما علیك إال یستخدم ھ :moveنقــل األمر 

  :كتابة األمر

move test.txt  c:\WINDOWS 

 وتحریر ملف  editتنفیذ األمـــــر طریقة 
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ذف الملفات ویعتبر ھذا األمر خطیرا نسبیا ألن عند ویستخدم لح deleteإختصار لكلمة : delمســح األمر 

  ذف ملف نفذ األمر لح .إستعمالھ نكون قد حذفنا الملف من القرص

del test.txt                                

 نفذ األمر عند حذف مجلد، ماذا تالحظ ؟*** 

ویستخدم لتغییر إسم ملف أو مجموعة ملفات، إلعادة  renameإختصار لكلمة : renإعادة تسمیة ألمر ا

  :ذ األمرتسمیة ملف نف

ren test.txt   tp.txt 

  مجلد؟ تسمیةإلعادة  ذ األمرنف*** 

  :من أھم األوامر ویقوم بعرض جمیع األوامر المستخدمة مع شرح موجز كما ھو مبین في الشكل :helpاألمر 

  

 

 helpاألمر 
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ذ یمكنك تنفی MS_DOSھناك أیضا إستخدام آخر  لھذا األمر، حالة أنك ترید معلومات على أمر واحد من أوامر 
  .معلومات خاصة بھذي ترید الحصول على مع كتابة األمر ال helpاألمر 

    help ren :مثال

  :أوامر األقراص 4-4

قرص مرن مثال (،  لتھیئة القرص في وحدة التخزین لقبول ملفات الویندوز، لتھیئة قرص من جدید formatاألمر 

A (قم بما یلي:  

 أدخل القرص في مشغل األقراص؛ -

 .:format aذ األمر نف -

                    format a : /q :ذ عملیة تھیئة سریعة للقرص قم بــلنتفی

                   format a : /v :TP_Disk :ذ عملیة تھیئة للقرص وإعادة تسمیتھ قم بــلنتفی
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   01تطبیق رقم 

  :الھدف من التطبیق

   MS_DOSتعلم كیفیة التعامل مع برنامج التشغیل 

  :إنشاء مجلد جدید على محرك األقراص

 .افتح موجھ األوامر -1

  Dذري لمحرك األقراص إلى الدلیل الجانتقل  -2

  dirتنفیذ األمر  -قم بعرض المجلدات الفرعیة و الملفات الموجودة بالقرص -3

 ؟testھل یوجد مجلد فرعي بإسم  -4

 md test: بتنفیذ األمر testأنشئ مجلد جدید بإسم  -5

 cd testذ األمر إنتقل إلى المجلد الجدید بتنفی -6

 section, groupe  :مجلدات فرعیة 2في المجلد أنشئ  -7

 dirذه المجلدات بتنفیذ األمر تحقق من إنشاء ھ -8

.( على التوالي Cours, TPs, TDs ،TAB,MAT  :إنتقل إلى كل مجلد وأنشئ في كل واحد المجلدات -9

 )dir, md, cd.., cdإستعمل األوامر 

 renإستعمل األمر . rangerإلى  groupe و promotionإلى  sectionأعد تسمیة الملف  - 10

groupe promotion . 

  \cdبتنفیذ األمر  Dذري لمحرك األقراص انتقل إلى المجلد الج - 11

 tree testذ األمر تحقق من شجرة المجلدات والملفات بنتفی - 12

 cdذ األمر بتنفی testإنتقل إلى المجلد  - 13

 cdذ األمر بتنفی promotionإنتقل إلى المجلد   - 14

  rd TDsذ األمر بتنفی TDsإحذف المجلد  - 15

 \cdذ األمر بتنفی Dذري لمحرك األقراص إلى المجلد الجأنتقل  - 16
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 md examenذ األمر بتنفی examen: أنشئ مجلد جدید بإسم - 17

  cd examenبتنفیذ األمر   examen أنتقل إلى المجلد - 18

 edit etud.txtذ األمر بتنفی etud.txtأنشئ ملفا نصیا بإسم  - 19

 أكتب نص في محرر النصوص - 20

  Quitterزمن ثم إلى  fichierالقائمة ذا الملف ثم أشر إلى إحفظ ھ - 21

  \:copy etud.txt dذ األمر بتنفی Dذري في المجلد الج etud.txtأنسخ الملف النصي  - 22

  ren etud.txt stud.txtذ األمر بتنفی stud.txtإلى   etud.txtأعد تسمیة الملف  - 23

  md docذ األمر بتنفی docأنشئ ملف جدید بإسم  - 24

  move stud.txt docذ األمر بتنفی docإلى المجلد  stud.txtأنقل الملف النصي  - 25

  del docذ األمر بتنفی docقم بمسح المجلد  - 26

 rd docذ األمر بتنفی docذف المجلد إح - 27

 .exitذ أغلق موجھ األوامر بتنفی - 28

 

  

  

  

  


