
 6107-6106امتحان طرق الري الحدٌث                                                 

 اختار االجابة الصحٌحة لالسئلة التالٌة

 فانه ٌفضل نظام الري ذائبة امالح على تحتوي الري مٌاه كانت إذا -0

D )الرش      -C ًالسطح B-التنقيط A- جمٌع االجابات السابقة 

 مثل للمحاصٌل مناسبة  لتنقٌطبا الري نظم -6

D )الشعٌر      -C القمح B-الفاكهة A- جمٌع محاصٌل الخضر 

 فان حجمه ٌساوي  ( h=0.5 m, l=40 cm,w=50 mm)ابعاد ثالثة هندسً له شكل -3   

D  )1000 m
3 

-C 10000 cm
2 

B-01111 A- 0.01 m
3 

 متر مربع ( فان حجم الماء بتلك المساحة = 4111)acre سم تغمر مساحة واحد اٌكر  0طبقة ماء بسمك -4

D     ) 40 -C 40 m
3 

B-40000 liter A- C and B 

 هً مكونات نظام الري بالرش االساسٌةاكمل : -5

D     ) المضخة -C االنابيب الرئسية B-االنابيب الفرعية A- الرشاشات 

 وهي نوع الي اخرالالزم لتشغيل نظم الري بالرش يختلف من ( psi) الضغطاكمل:  -6

D     ) low 2-35 -C moderate05 -50 B-medium  05-50 A- high greater than 75 

 اكمل: زمن الدورة الفعلي للري المحوري يختلف عن الزمن النظري للعوامل التالية-5

D )التربة      -C التضاريس B-قطر العجل A- انزالق العجل 

 ري =سرعة البرج االخٌر للري المحو -8

D     ) ال توجد اجابة -C المحٌط الداخلً /زمن الدورة B-  ًزمن الدورة /المحٌط الخارج A- المحيط الخارجي /زمن الدورة 

ساعة فان عمق الماء  65متر وزمن الري  411لتر/ثانٌة وطول زراع المحور  51اذا كان تصرف نظام ري محوري هو  -9

 المضاف=

D     ) 8.96 m -C 8.96 mm B-8.96 cm A- 89.6 mm  

 ٌتم من خالل تقٌم   performance of sprinklerاكمل: اداء الرشاش -01

D )discharge   -C throw distance B-drop size A- pattern distribution +application rate 

اذا كان القطر الداخلً لفوة الرشاش . qs  =P√29.82Cd D2تصرف الرشاش ٌحسب من المعادلة التالٌة -00

=2.54 cm  20 =والضغط psi  =تقرٌبا  فان تصرف الرشاش= 0والثابت 

D     )6 35535gpm  -C  6 03333m 
3
/h B- 6 03333 h/l A-  6 03333 s/l 

 قٌمته تتوقف  وٌعد عامل هام  اثناء الري معدل اضافة الماء  -06

D     ) نوع المحصول -C ربةوقوام الت B-السطح تضارٌس A- جميع االجابات االخري 

 

 لها عدة عٌوب الماء الصغٌرة لنظام الري بالرش قطرات اكمل :  -03



  B- عدم تجانس توزيع الماء A- تنجرف مع الرياح 

 هً رشري السعة نظام  عرف : -04

 للفدان الواحد معدل التدفق الالزم للري بشكل كاف للحقل معبرا عنه لتر في الدقيقة الواحدة 

 اكمل: تقسم المخضات الً نوعٌن اساسٌن هما-05

B     ) ديناميكية A- االزاحة االيجابية 

 لتر/ق  50ومضخات اخري تصرفها  ديناميكيةلتر/ق وتسمً  411111تعطً بعض المضخات تصرفات  :اكمل-06

 .بار 555وضغوط عالً 

 w=PʎQhوتحسب من المعادلة الرتفاعا-نوعه و–و  سائلكمية التعتمد علً  wPاكمل: قدرة ه السائل هً -07

الً  511ومجال السرعة النوعٌة ما بٌن  مضخة نصف قطرٌةاكمل: تقسم المضخات طبقا للسرعة النوعٌة الً -08

3511 

ومجال  ومضخة محورٌة السرٌان 7511الً  3511ومجال السرعة النوعٌة ما بٌن ومضخة مختلطة السرٌان 

 61111الً  7511ا بٌن السرعة النوعٌة م

 متر ٌكافًء  ضغط ماء  31عمود من الماء -09

D     ) 2.94 N/m
2 

-C 2.94x10
5 

B-2.94x10
4 

N/m
2  

A- 2.94x10
5 

N/m
2

 

 

 موفقون ان شاء هللا

 


