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 مفـردات مـادة  الثانيــةالمـرحمـة
2- الحاسبة تطبيقات  

ري والعمميالجــزء النظـــــ  

 اهداف المادة
 وتطبيقبتهب في يجبل االختظبصانبشيجت بهغت بيسك و  Ms-Dosيم تعشيف انطبنب عهى استخذاو َظبو انتشغ

 

 الجزء العممي مفــردات المــادة األسبـوع

1 
/ استخذاو االيعبصاث انخبطت  MS-DOSأوايش َظبو انتشغيم 

 ,DIR, CD , MD ,RD, TREEببنًسبساث و انتي تشًم 

PATH. 

 انحبسبت انشخظيت و يهحقبتهب

 MS-DOSيم أوايش َظبو انتشغ = 2

 .DATA, TIME, VER, CLSاستخذاو االيعبصاث  3
انًهفبث و تطبيقبث عٍ انتشكيب انهشيي 

 نألدنت

 ,COPY, XCOPYاستُسبخ و عشع انًهفبث و يسحهب  4

TYPE, MORE, TREE, DEL. 

تطبيقبث عهى استخذاو االيعبصاث انخبطت 

 , DIR, CDببنًسبساث و انتي تشًم 

MD, RD, TREE, PATH. 

 ,DISKCOPYتهيئت و فحض و يقبسَت األقشاص  5

DISKCOMP, CHKDISK, FORMAT. 

تطبيقبث عهى استخذاو ايعبصاث استُسبخ و 

 ,COPYعشع انًهفبث و يسحهب 

XCOPY, TYPE, MORE, TREE ,

DEL. 

 استخذاو يحىس األسطش و أوايشِ انفشعيت 6

تهيئت و فحض و يقبسَت األقشاص 

DISKCOPY, DISKCOMP, 

CHKDISK, FORMAT. 

 انًهفبث انحضييت و يهفبث انتُفيز انزاتي 7
تطبيقبث عهى استخذاو االيعبصاث 

DATA, TIME, VER, CLS. 

 تطبيقبث يتقذيت الستخذاو انًحشس انبشيجت بهغت بيسك )يشاجعت عبيت( 8

 تطبيقبث عهى انشسى ببستخذاو )انُقطت , انًستقيى , انذائشة( 9
تطبيقبث عٍ انًهفبث انحضييت و يهفبث 

 انتُفيز انزاتي

 سسى األشكبل انهُذسيت انًختهفت يع اضبفت األنىاٌ 13
تطبيقبث عٍ سسى األشكبل انهُذسيت 

 انًختهفت يع اضبفت األنىاٌ

11 = = 

 تطبيقبث عٍ انذوال انشيبضيت و انهُذسيت (DEFتعشيف انذوال ببستخذاو ) 12

 ,DEFانذوال يتعذدة األسطش ببستخذاو ) تعشيف و استخذاو 13

FNEND) 

تطبيقبث عٍ انذوال راث انسطش انىاحذ و 

 انذوال انًتعذدة األسطش

 تطبيقبث عٍ انبشايج انفشعيت انبشايج انفشعيت يع تطبيقبث 14

( يع تطبيقبث في DIM, MATتعشيف انًظفىفبث ببستخذاو ) 15

 استخذاو انًظفىفبث
اث انبعذ انىاحذ تطبيقبث عٍ انًظفىفبث ر

 و راث انبعذيٍ

 

 عطهت َظف انسُت



تطبيقبث عٍ انًظفىفبث راث انبعذ انىاحذ 

 و راث انبعذيٍ

( يع تطبيقبث في DIM, MATتعشيف انًظفىفبث ببستخذاو )

 استخذاو انًظفىفبث

61 

= = 61 

 تطبيقبث عٍ انًهفبث انعشىائيت
فتح و  -قشاءتّ  انكتببت فيّ و -انخضٌ في يهفبث عشىائيت )غهق يهف 

 غهق يهف(

61 

= = 61 

= = 02 

= = 06 

 تطبيقبث عٍ انًهفبث انتسهسهيت
فتح و  -قشاءتّ  -انكتببت فيّ  -انخضٌ في يهفبث تسهسهيت )حزف يهف 

 غهق يهف(

00 

= = 02 

= = 02 

= = 02 

 01 تطبيقبث في االختظبص  تطبيقبث عبيت عٍ انبشيجت بهغت انبيسك

= = 01 

= = 01 

 01 = تطبيقبث عبيت عٍ انبشيجت

= = 22 

 

 

 

 

 

 


