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 كلْة الضساعة

 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة 

 بنك أسئلة فِ

 هبدة :ىنذسة الشُ ًالصشف

 الفصل الذساسِ الثبنِ

  2020/2019 العبم الجبهعِ

 بشنبهج الينذسة الضساعْة الوستٌُ الثبلث

 ٲ.د/ دمحم علِ أبٌعوْشة  & ٲ.د/ أحوذ حسن جوعةاسبتزة الوبدة: 
 

__________________________________________________________ 

 لشُىنذسة ا

 أسئلة الفصل التويْذُ

 هْبه الشٍ ًحبالت تٌاجذىب فَ التشبة

 أجب عن األسئلة األتٌة
 
  : عرف كل من( 1)

  السعة الحملٌة    )ٮ(  درجة التشبع     )أ(

 ستدٌمالنسبه المئوٌه للرطوبه عند الذبول الم(  ى)  المكافئ الرطوبى  ()ح

 الكثافة الظاھرٌة للتربة (ھ)

اكتببب العةلببة بببٌن النسبببة المئوٌببة للرطوبببة علببً أسبباا الحجببم والنسبببة المئوٌببة للرطوبببة علببً  (2)

 أساا الوزن ووضح مستعٌنا بالرسم استنتاج لٌمة عمك الطبمة المبتلة من التربة

 من ناحٌة صةحٌتها للريمٌاه الرى تكلم عن مصادر  (3)

 وحاالت تواجدھا فً التربة الماء األرضىتمسٌم  تكلم عن (4)

 اكتب مع التعرٌف معادلة حساب كل من الكفاءات األتٌة: (5)

 Water conveyance efficiencyكفاءة توصٌل أو نمل المٌاه    )أ(

 Water application efficiencyكفاءة اضافة المٌاه  )ٮ(  
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 Water storage efficiencyكفاءة تخزٌن المٌاه   )ح(

 Water distribution efficiencyكفاءة توزٌع المٌاه    (ى)

 kmطولببةالبى مسبمى 42.84m3/secممببدارة تسبحب المباء مببن بئبر وتضبخة بتصبرف  ةمضبخ (6)

  عند فتحة المٌاه فى الحمل فما ھى كفاءة نمل المٌاه 38.23m3/secوٌصل ھذا التصرف الى  3.2

فبدان  80ساعات فاذا كانت مسباحة الحمبل  4لمدة 10.20m3/secممدارة ٌروى بتصرف  لحم (7)

 فما ھى كفاءة اضافة المٌاه 0.31mوبعد الرى تبٌن أن عمك المٌاه المسرب للتربة ممدارة 

_________________________________________________________ 

 نيبّة الفصل التويْذُ لينذسة الشُ
ةد/ دمحم علَ أبٌعوْشٲ  

الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُأستبر ىنذسة نظن   
 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة

_________________________________________________________ 

 لشُىنذسة ا

  الفصل األًلأسئلة 

 تطٌس الشٍ ًتٌصّع الوْبه  

 أجب عن األسئلة األتٌة

 لشبكة الترع والمصارف واذكر الماعدة العامة للتخطٌط تكلم عن التخطٌط العام( 1)

 األسباب التى تدعو الى عمل مناوبات الرى أذكر  (2)

 مناوبات الري الثةثٌة ومناوبات الري الثنائٌة كل منعرف ( 3)

الممنن المائً مبٌنا وحدات لٌاسة واذكر فمط انواعبة واكتبب معادلبة حسباب تصبرف ترعبة  فعر (4)

 التوزٌع

أٌبام  5فدان فى منطمبة لطبن ومناوببه ثةثٌبه  1500ما ھو ألصى تصرف لترعة توزٌع زمامها  (5 (

مببن المسبباحه مطلببوب طفٌهببا  %50مببن المسبباحه لطنببا    %40أٌببام بطالببه ٌببزرع فٌهببا  10عمالببه   

متر مكعب فى كل  350لزراعة الذره والبالى مشغول بالمنافع العامه علما بأن فدان المطن ٌحتاج الى 

 مكعب من المٌاه فى كل رٌه  متر 760ه وٌحتاج فدان الشرالى الى رٌ

موضبحا اجابتبن لٌمة ممنن الترعة الرئٌسٌة فً حالة المناوبة الثنائٌة والمناوببة الثةثٌبة  جٳستنت (6)

 بالرسم 

معادلة بةنً كرٌدل لحساب األستهةن المائً للنبات موضحا تعرٌف كل عنصر من عناصبر  باكت (7)

           لةالمعاد
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مبا ھبو ألصبى تصبرف  أٌام بطاله( 4أٌام عماله    4أٌام )  8فى منطمة أرز والمناوبه ثنائٌه مدتها  (8)

مببن المسبباحه  %40مببن المسبباحه منزرعببه لطنببا    %20فببدان اذا كببان  2500لترعببة توزٌببع زمامهببا 

بالمنبافع العامبه علمبا من المساحه مطلوب طفٌها لزراعة البذره والببالى مشبغول  %35منزرعه أرزا   

متر مكعب فى كبل  350متر مكعب فى كل رٌه وفدان المطن ٌحتاج الى  420بأن فدان األرز ٌحتاج الى 

 متر مكعب من المٌاه فى كل رٌه 760رٌه وٌحتاج فدان الشرالى الى 

مائٌببة باسببتخدام معادلببة بةنببً كرٌببدل احسببب كببل مببن االحتٌاجببات المائٌببة الشببهرٌة واالحتٌاجببات ال  (9)

وكانت بٌانات  (e = 75%)الموسمٌة لمحصول الممح إذا علمت أن كفاءة نظام الري الحملً المستخدم 

 التأثٌرات الجوٌة لمنطمة الزراعة كما ھً موضحة بالجدول اآلتً:

 ابرٌل  مارا  فبراٌر  ٌناٌر دٌسمبر نوفمبر الشهر

 (t) متوسط درجة الحرارة الشهري

(Cº) 

20.4 13.9 13.4 13.4 17.5 23.4 

 7.36 7.35 7.49 7.12 8.40 8.60 (P)(%) النسبة المئوٌة لساعات النهار

 0.50 0.70 0.75 0.70 0.65 0.60 (Kمعامل بةنً كرٌدل )

_________________________________________________________ 

 نيبّة الفصل األًل لينذسة الشُ

ةد/ دمحم علَ أبٌعوْشٲ  
ظن الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُأستبر ىنذسة ن  

 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة

_________________________________________________________ 

 لشُىنذسة ا

 الثبنِالفصل أسئلة 

 الوجبسٍ الوبئْو الوفتٌحو

 أجب عن األسئلة األتٌة

 لمختلفة للمجاري المائٌة المفتوحة عن التمسٌمات ا متكل (1)

عرض الماع وعمك المٌاه ومٌل  فً المجاري المائٌة المفتوحة ولطاع شبة منحرف أستنتج بداللة (2)

 معادلة حساب كل من:    الجوانب

 (R)نصف المطر الهٌدرولٌكً -3-   (P)المحٌط المبتل -2- (A)المطاع المائً  مساحة -1-  

لحسباب السبرعة المتوسبطة للمٌباه فبً مجبرى  (Manning Equation) معادلبة مباننج بأكت (3)

مائً مفتوح مع تعرٌف كل عنصر من عناصرھا وأذكر األسبباب التبً تجعلهبا ال ٌعتمبد علٌهبا كأسباا 

 أمثل عند التصمٌم
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متبر و مٌبل جوانبهبا  4أوجد السرعه المتوسطه للمٌاه ومعدل التصرف لترعبه عبرض المباع بهبا ( 4)

سببم/كم بفببرض ان معامببل الخشببونه  20متببر وانحببدار سببطح المٌبباه بهببا  2.8مٌبباه بهببا وعمببك ال 1:1

40لماننج 
n

1
 

وعمبك  1:1ومٌبل جوانبهبا  4mترعه توزٌع لطاعها الهندسبً شببة منحبرف عبرض المباع بهبا (5) 

أرزا    32%تخبدم زمامبا ٌبزرع منبه   0.5m/secمتر والسرعة المتوسطة للمٌاه بهبا  2المٌاه بها 

أٌام بطاله فاذا علمت  7أٌام عماله    7لطنا والبالً شرالً ٌعد لزراعة الذرة والمناوبة ثنائٌه  %32

متر مكعب/رٌة وٌحتاج  420متر مكعب/رٌة   وٌحتاج فدان األرز الى  350أن فدان المطن ٌحتاج الى 

اٌضبا ممبنن كبل مبن ترعبة  متر مكعب/رٌة فاحسب زمام الخدمة وأحسب 760فدان طفى الشرافً الى 

 التوزٌع والترعة الرئٌسٌة

 4مترمكعب/فدان /ٌبوم وعبرض المباع بهبا  100زمام الخدمه لترعة توزٌع ممننها المائى  بٳحس (6)

سم/كم ومعامبل الخشبونه 10متر وانحدار سطح المٌاه بها 2وعمك المٌاه بها  1:1متر ومٌل جوانبها 

40    لماننج 
n

1
  

أوجببد عببرض المبباع وعمببك  1:3200وانحببدار سببطح المٌبباه بهببا  m3/sec 17ترعببه تصببرفها (7) 

ومعامبل  1:1ومٌبل الجوانبب   m / sec  1المٌباه بالترعبه اذا علمبت أن السبرعه المتوسبطه للمٌباه

 (C = 48)تشٌزى للخشونه 

_________________________________________________________ 

لثبنِ لينذسة الشُنيبّة الفصل ا  

ةد/ دمحم علَ أبٌعوْشٲ  
 أستبر ىنذسة نظن الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُ

 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة

_________________________________________________________ 

 لشُىنذسة ا

 الثبلثالفصل أسئلة 

 الوْبه الجٌفْو

 جب عن األسئلة األتٌةأ

( عرف التصرف النوعً وأكتبب معادلبة حسبابة لبئبر سبطحً مكشبوف مبع تعرٌبف كبل عنصبر مبن 1)

 عناصر المعادلة

 رٌاضٌا معادلة حساب التصرف النوعً لبئر سطحً مكشوف  جأستنت (2)
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تبر م 8مترانخفض سبطح المٌباه الجوفٌبه ببه بممبدار  4( بئر سطحى مكشوف للمٌاه الجوفٌه لطره 3)

مترفبى زمبن ممبداره سباعتان  6.5نتٌجة لضخ المٌاه منه وبعد ولف الضخ ارتفع سطح المٌاه بممبدار 

 متر 2.7ونصف أحسب تصرف البئر بوحدات لتر/ثانٌة تحت فرق توازن ممداره 

والمنسوب الطبٌعى لسطح المٌاة فٌه اوطى من  m 2.5الجوفٌه لطره  للمٌاهسطحً مكشوف بئر (4)

تحبت سبطح األرض نتٌجبة  m 10البىفاذا انخفض سطح المٌباه  3.5mض بممدار منسوب سطح األر

ساعات فاوجد التصرف  3فى زمن   5mلضخ المٌاه منه وبعد ولف الضخ ارتفع سطح المٌاه بممدار 

 لهذا الٌئر (S)النوعى 

( المطلوب حساب لطر بئر سطحً مكشوف للمٌاه الجوفٌبة فبً منطمبة ذات طبٌعبة مسبامٌة لٌعطبً 5)

متر اذا علمت أن سبطح المٌباه فبً البئبر لبد  2.4لتر/ثانٌة تحت فرق توازن ممداره  4رف ممداره تص

متر نتٌجة لضخ المٌاه منه وبعبد ولبف الضبخ ارتفبع سبطح المٌباه فبً البئبر بممبدار  3انخفض بممدار 

 متر فً زمن ممداره ساعة ونصف 2.5

_________________________________________________________ 

 نيبّة الفصل الثبلث لينذسة الشُ
ةد/ دمحم علَ أبٌعوْشٲ  

 أستبر ىنذسة نظن الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُ

 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة

_________________________________________________________ 

 لشُىنذسة ا

 هسالخبالفصل أسئلة 

 نظبم الشٍ ببلشش

 أجب عن األسئلة األتٌة

مركبب  كٌف ٌمكنن اجراء اختبار توزٌع مٌاه الرى علبى األرض بواسبطة رشبا  باختصار أشرح (1)

 علً جهاز للري بالر 

( أذكر فمط التمسٌمات المختلفة ألجهزة الري بالر  علً اسباا النمبل ووضبح بالرسبم فمبط أنبواع 2)

 نظام الري بالر  النمالً

 مكونات جهاز الرى بالر ووضح بالرسم فمط حدود أستخدام نظام الري بالر   رأذك (3)

 نظام الري بالر   وممٌزاتعٌوب  رأذك (4)

مبن والبع لبٌم حجبم المٌباه التبى تبم الحصبول  (CU)لٌمة معامبل كرٌستٌانسبن لتنتظامٌبة  باحس (5)

 كاألتى:ها ذو فوھتٌن بٌاناتها علٌها من اختبار األنتظامٌة لحمل محاط بأربعة رشاشات كل من
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  المسافة ببٌن الرشاشبات  2.8kg/cm2  ضغط التشغٌل=  4.365mm×2.381فوھات الرشا   

 km/h 3.5= موضبببع الرشبببا    سبببرعة البببرٌح =   24m×24  Sوخطبببوط البببرى الفرعٌبببة =

 & زمن اجراء األختبار = ساعة واحدة %42واتجاھها جنوب غرب   الرطوبة النسبٌة =

S 6.8 7.8 9.1 S 

8.5 10.4 10.1 7.8 8.3 

9.1 9.6 9.3 9.3 9.1 

9.3 8.8 9.3 8.1 9.6 

     

S 7.0 6.8 8.1 S 

 ذو الرأا الدوارة والمحتوي علً فوھتٌن طرٌمة عمل الرشا اشرح باختصار  (6)

 (CU) لتنتظامٌةجهاز للري بالر  أكتب معادلة حساب معامل كرٌستٌانسن فً  (7)

_________________________________________________________ 

 نيبّة الفصل الخبهس لينذسة الشُ

ةد/ دمحم علَ أبٌعوْشٲ  

 أستبر ىنذسة نظن الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُ
 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة

_________________________________________________________ 

 ىنذسة الصشف

 الفصل األًل أسئلة 

 صــشف األساضَ الضساعْة

 أجب عن األسئلة األتٌة

 كل من فعر (1)

 Drainage waterمٌاه الصرف   )ٮ(                  Water tableسطح الماء األرضً )أ( 

 Open drain المصرف المكشوف(  ى)                                     Drainالمصرف    ()ح

 Drainage rateمعدل الصرف )و(               Catchment areaصرف مزمام ال (ھ)

 Salinityالملوحة )م(      Drainage coefficientمعامل الصرف )ل( 

بالرسم فمط األوضاع المختلفة لسطح المٌاه األرضٌة نتٌجبة الصبرف فبً حملٌبات مكشبوفة أو  جوض (2)

 صرف باستخدام األبار الراسٌةفً حملٌات مغطاه أو ال

معامل الصرف واذكر العوامل التً ٌتولف علٌهبا واشبرح باختصبار الطرٌمبة المناسببة لحسباب  فعر (3)

 معامل الصرف الباطنً 

لٌمببة معامببل الصببرف السببطحً فببً منطمببة زراعٌببة تصببرف فببً مصببارف مكشببوفة بمعلومٌببة  باحسبب (4)

 البٌانات اآلتٌة:
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 %10ساعات ومعامل فائضها =  5مم وتسمط فً  8=  *متوسط سمن مٌاه األمطار

سباعة ومعامبل  25سم وتعطبً للفبدان الواحبد فبً زمبن متوسبط ممبداره 15**متوسط سمن مٌاه الري = 

    %4فائضها = 

 ( عرف معامل الصرف السطحً واشرح باختصار الطرٌمة المناسبة لحسابة5)

 ة من العبارات األتٌة:( أمام كل عبار ×( أو عةمة )   ے)  ضع عةمة )ٲ(

 عملٌة التخلص من المٌاه الزائدة عن حاجة النبات فً منطمة الجذور تسمى بالصرف السطحً (1)

 اذا كانت األرض منحدرة فان المروى والمصرف ٌعمل على الٌدٌن  (2)

عنببد تمببوٌض المصببارف الرئٌسببٌة ال بببد أن ٌكببون منسببوب لبباع الكببوبرى أعلببى مببن لبباع المصببرف   (3) 

 متر حتى ال ٌنهار الكوبرى 1.5الً بحو

 انحدار المصارف الخصوصٌة درجة أولى ٌكون أصغر من انحدار المصارف الخصوصٌة درجة ثالثة  (4)

)ٮ ( احسب معامل الصرف الكلى فبً منطمبة زراعٌبة تصبرف فٌهبا مصبارف مكشبوفة علمبا ببأن متوسبط 

سباعة ومعامبل فائضبها =  18ممبداره سم وتعطً للفدان الواحبد فبً زمبن متوسبط 12سمن مٌاه الري = 

ثببم احسببب تصببرف ھببذا المصببرف اذا  %20وألصببً سببعة حملٌببة لهببا =  %30ومسببامٌة التربببة =  4%

 فدان  1000علمت أنه ٌخدم زمام مساحته 

 المصرف النالل               المٌاه تحت السطحٌة            :كل من فعر (5)

 رولٌكً للصرفالضاغط الهٌد            المصرف المغطً

 تكلم عن اغراض عملٌة الصرف وطرق التخلص من المٌاه األرضٌة (6)

فدان  1200احسب ممدار التصرف بالمتر مكعب/ثانٌة لمصرف عمومً مكشوف ٌخدم زماما مساحتة  (7) 

 كاألتً:فً منطمة زراعٌة بٌاناتها 

 ساعات   8 مم وتسمط فً  7متوسط سمن مٌاه األمطار = 

    %15لمٌاه األمطار = معامل الفائض 

 ساعة  18سم وتعطى للفدان الواحد فً زمن متوسط ممدارة 10متوسط سمن مٌاه الري= 

%4معامل الفائض لمٌاه الري =  14  الفترة بٌن الرٌات =   ٌوم    

 سم   38متوسط االرتفاع فً منسوب المٌاه األرضٌة = 

 %16والسعة الحملٌة لها =  %28مسامٌة التربة = 

_________________________________________________________ 

 نيبّة الفصل األًل لينذسة الصشف

أحوذ حسن جوعةد/ ٲ  
 أستبر ىنذسة نظن الشُ ا الحذّث ًإداسة هْبه الشُ

 قسن الينذسة الضساعْة ًالنظن الحٌّْة كلْة الضساعة جبهعة الونٌفْة


