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  בחית הבגרות בגאוגרפיה -הצעת פתרון

   אסין  -2014קיץ 

  057102, 574שאלון 

  

  , וגה בן יעקב ידי- הצעת הפתרון כתבה על

  בבתי הספר של קידום.מורה לגאוגרפיה 

  

  1שאלה 

ס מצאת על המורדות המערביים של אשל הרי הרוקי.  וגמצאת על המורדות המזרחיים  -א. דוור

 . סקרמטו מצאת בעמק הר הסקרמטו. וקיי הרהר

חלים שזורמים בקיוים בערוצים בעלי זרימה חזקה  -הידרולוגיה -מזרחיים של הרוקיהמורדות הב. 

  + מטר. 400אל אגן היקוז של המיסיסיפי. מצאת בגובה  הרי הרוקיומפלים מקזים את 

+ מטר חלים שזורמים בערוצים וקיוים בעלי זרימה 3600גובה   -מערביים של הרוקיהמורדות ה

  אל האוקיאוס השקט.  הרי הרוקיחזקה ומפלים מקזים את 

  מטר עמק רחב. זרימה פתולית. 100-0גובה  -עמק סקרמטו

  

וף האוקיאוס השקט מספר רעידות האדמה עולה. הגורם לכך הוא שמוקד ככל שמתקרבים אל חג. 

הרעידות מצא באוקיאוס השקט במפגש בין הלוחות וככל שמתרחקים מהגבול ומטבעת האש 

  הסיכוי לרעידת אדמה פוחת. 

  

  2שאלה 

  .גורם האקלים הוא קרבה לים. ככל שקרבים לים כמות המשקעים עולה - רפאלן ס  .א

  הוא גובה. ככל שעולים בגובה כמות המשקעים עולה. הגורם העיקרי  -טארקי

  הגורם העיקרי הוא מדבר בצל גשם. -קרסן סיטי

  

: זיהום אויר כבד ממפעלים ותחבורה וחסימת ההרים מסביב כך שי גורמים לתופעת הערפיח  .ב

  ש"האויר עומד" . מתרחש בעיקר באזורי האקלים הטרופי בשל האיוורסיה. 

  3אלה ש

מדיה מדברית בעלת צפיפות אוכלוסין מוכה רוב הישובים בה בעלי  -יוטההבדלים בישובים: א. 

  צפיפות ישובים גבוהה . ישובים עירויים. מטרופוליים וערי עולם.  -הקליפוריאופי כפרי. 

  וכו'.  מל, תיירות -ם וגם על התעסוקהשמשפיע גם על האקלי : אקלים, קרבה ליםהגורמים להבדלב. 

  את השמש לארגיה סולארית.  .ת ולסכרים הידרואלקטרייםלתיירו את הקולורדוג. יוטה יכולה לצל 

  

  

  

  

  

  



  

2 
 

  4שאלה 

  . ממוקמים רוב מרבצי הפחם בחבל מקסיקו בקולורדו ויו  .א

יש להוביל את הפחם מרחק רב בתוך היבשת ולחצות את  -ריחוק מהתעשייהם שובעים מכך: שייק

  רבי ובשביל יצוא. רכס הרי הרוקי במטרה להגיע אל תחות הכוח בחוף המע

. כריית פחם זה עף עתיר ידיים עובדות ומדיות אילו לא מיושבות בכוח אדםקושי וסף הוא מחסור 

  בצפיפות. 

  

: עלייה בצריכת מקורות מתחדשים, ירידה בכורים גרעייים, ירידה השיויים במקורות הארגיהב. 

  בפחם, ירידה במקורות הידרואלקטריים, עלייה בגז טבעי.

  זמיות המשאבים, עליה/ ירידה של המחירים בעולם. - הגורמים האפשריים לכך

תרון בריבוי מקורות ארגיה  בקליפוריה זה שזהו אזור מוכה אסוות טבע, רעידות אדמה הרי געש הי

  ריבוי מקורות ארגיה יוצר "ביטוח" מסויים במקרה של אסון. -טבעת האש -וצואמי

  

  5שאלה 

עסקית, בורסה שירותי מסחר ברמה גבוהה, מלואות  -יסקוססן פר -ר עולםמאפייים של עי  א.

  קשורת מפותחת ומתקדמת.תחבורה מפותחת ומתקדמת, ת

   .לה על הגירת אסיאתיםיב. מיקום העיר לחופי מל ובקרבה לגבול מק

  

מלים איזור הגלעין של ארה"ב (בוסף לחוף המזרחי), קרוב ל -ג. הגורמים להתפתחות עמק הסיליקון

  ולפורלד העולמי שהגלובליזציה יצרה. אזור מישורי ווח לפיתוח המוקף הרים מכל הכיווים. 

  

  

  

 

 

   
  

  

  

  

  

  

 

 


