
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנסין / ניתוח תופעות יסוד במרחב -ב "נתי

  מיקום ומבנה  : 1' שאלה מס .1

אקוודור וקולומביה : המדינות הגובלות עמה הן, מערב אמריקה הדרומית-פרו נמצאת בצפון. א

 :נקודת הציון. ילה בדרום'מזרח וצ-בוליביה בדרום, מזרח-ברזיל בצפון, בצפון

 מערב  07 -28קווי אורך   

 דרום  7 -82ווי רוחב ק 

  7 – 877גובה במישור החוף נמצאת ב -פיורה( 8  . ב

 ' מ 0077 -של כגובה ב נמצאת באזור הרריקוסקו  

  . איקיטוס נמצאת ברמה נמוכה הסמוכה לעמק האמזונאס 

 הידרולוגיה  

 האזור ההררי  

 . םקו פרשת המים על רכס הנע מצפון לדרו –קו פרשת המים על רכס הנע מצפון -

  . המהווה את אחד היובלים של האמזונאס ניקוז של הנהרהאגן  -איקיטוס -

 . התפרצויות געשיות ורעידות אדמה -קוסקו . ג 

שמקורה בלב הצונאמי התרחש במישור החוף משום שמדובר ברעידת אדמה  .צונאמי -פיורה

פרו נמצאת בטבעת האש המקיפה את  .י הגעש מאפיינים את האיזור ההרריהר. ים

 . הלוחות הטקטוניים נעים בתנועת ההפחתה, האוקיינוס השקט

 

 

 

  בגיאוגרפיהפתרון בחינת הבגרות 

 ב"תשע קיץ

 015, 501150סמל שאלון 

 , משה חוטר, אמנון אפשטייןהפתרון נכתב על ידי 

 זיוה הוכמן ונעם טובול 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 : 0' שאלה מס .8

 הבדלים במאפייני האקלים .א

 .גבוהה מאוד ובתחנה שתיים נמוכה ביותר 8כמות המשקעים בתחנה ( 8  

 מעלות 87 - 8ובתחנה  מעלות 80היא  8קסימלית בתחנה הטמפרטורה המ( 8  

        8בתחנה .( משרע טמפרטורות אפסי)הבדלים בין עונות השנה  8קשה למצוא בתחנה ( 0     

 .מבחינים היטב בין העונה החמה לעונה הקרה     

 מייצגת את איקיטוס  8תחנה 

 .מייצגת את טרוחיו 8תחנה 

 

על פי קווי הרוחב של , אזור האקלים הטרופי. דרום 0העיר איקיטוס ממוקמת על קו רוחב  .  ב

העיר טרוחיו  .ם כל השנה  ובאורך יום ולילה שוויםילייאזור זה מאופיין בגשמים זנט .קפן

 .יםליערפ עם זהו מדבר. ממוקמת במדבר אטקמה הנוצר בהשפעת זרם ים קר ליד החוף

 

 .אזורי המדבר לאורך החוף –גורם א  . ג

 .פשר פיתוח חקלאותחלק גדול מהמדינה הוא יער טרופי  שאינו מא –גורם ב       

 

 : 3' שאלה מס. 0

 

 :שינויים בפירמידת הגילאים של פרו. א

 .שיעור הילודה הצטמצם

 .תוחלת החיים עלתה

 .צרנית גדלהוהאוכלוסיה הי, האוכלוסייה התלויה קטנה

 

 .השכלה הביאה לירידה בילודהרמת העלייה ב . ב

 .הביא לעלייה בתוחלת החייםומערכת החיסון שיפור הרפואה   

 

 .והפחתה בנטל הוצאות החינוך של הילדים, גידול בכוח היצרני -כלכלה .  ג

 . עלייה במעמד האישה      
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 עיור: 5' שאלה מס. 4

 .ראשהעיר  –מדרג עירוני לא מאוזן    . א 

הגורם להתפתחות מדרג . שה והיא גדולה פי עשר ומעלה מהעיר השנייהלימה היא העיר הרא

זה הוא הגירה עצומה מהכפר אל העיר משום היותה עיר בירה עם מוסדות שלטון וריכוז של 

 . מקורות תעסוקה

 : יתרונות המיקום. ב

 . וסחר בינלאומי, ר פיתוח של נמלדבר המאפש, קרבה לים -

 פיתוח תיירות -

 : חסרונות      

 . ורעידות אדמה אזור של פעילות גיאולוגית שכוללת הרי געש -

 . זרם פרו הקר -

 . ישנה עלייה מואצת במספר התושבים 8990עד  –השלבים בגידול האוכלוסייה . ג

 . קיימת עלייה מתונה מאוד 8990-מ      

 : הגורמים    

  . והגירה רבה מהכפר אל העיר, שעור ילודה גבוה מאוד הנובע מהיותה של האוכלוסיה מסורתית -

הן ירידה בילודה ועלייה ברמת ההשכלה תוך חשיפה לתרבות  8990-ה מהסיבות לעלייה המתונ -

. DINK- Double income, no kidsפ עקרון "נשים יוצאות לעבודה ופועלות ע, המערבית

 . הממשלה מבצעת תוכניות לפיקוח על הילודה

 

 תיירות : 0' שאלה מס. 0

 : הגורמים המושכים תיירים לפרו. א

 . ו'פיצ-ו'ואתרים של תרבויות עתיקות בעיר מאצשרידים ארכיאולוגיים  -

 . התרבות הייחודית ואורח החיים המסורתי של האינדיאנים שהם צאצאי האינקה -

 . שילוב של בנייה מקומית מסורתית עם בנייה חדשה בהשפעה ספרדית -
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 : גורמים נוספים המושכים תיירים הם. ב

 הרי געש  -

 מסלולי הליכה בהרי האנדים  -

 ופש לאורך חוף הים נ -

  הרחבת תחום , ג"השפעה אפשרית של פיתוח התיירות על פרו היא הכנסת מטבע זר וגידול בתל. ג

 . בתי מלון ושדות תעופה, ופיתוח תשתיות של כבישים, התעסוקה

ולזהם את , הקושי בפיתוח התיירות הוא הסכנה בעומס יתר של תיירים שעלול לפגוע בתיירות   

 . הסביבה
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