שאלות על פרהיסטוריה בארץ ישראל
לפתרון השאלות
השאלות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים 2000-2016
.1

החידוש הטכנולוגי שהוכנס בתקופה הכלקוליתית היה:
א) השימוש בברזל
ב) השימוש בנחושת
ג) השימוש בשילוב בין מתכות שונות
ד) השימוש בזכוכית

.2

עקבות קדומים ביותר של האדם הקדמון בארץ ישראל נמצאו ב-
א) תל יריחו
ב) עובדייה שבעמק הירדן
ג) שטח  Hבחפירות בגבעה המזרחית בירושלים הקדומה
ד) מערת המטמון בנחל משמר

.3

השימוש בכלי חרס התחיל בתקופה ה-
א) ניאוליתית
ב) כלקוליתית
ג) ברזל הראשונה
ד) ברזל השניה

.4

שיטת התיארוך הארכיאולוגי באזורנו מבוססת על:
א) כלי אבן
ב) מטבעות
ג) חרסים
ד) פליאוגרפיה

.5

עקבות של האדם הקדמון בארץ ישראל נמצאו ,בין היתר ב-
א) ג'מה
ב) שטח  Hבגבעה המזרחית בירושלים
ג) מערת המטמון בנחל משמר
ד) כרמל

.6

היכן נמצאו שרידים מהתקופה הכלקוליתית?
א) באזור עין גדי
ב) בתולילת אל ע'סול
ג) בנחל משמר
ד) כל התשובות נכונות
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.7

באיזה מן האתרים או האיזורים הבאים נתגלו ממצאים מהתקופה
הכלקוליתית?
א) במערת האימה בנחל חבר
ב) בנאות עין גדי
ג) בעבדת
ד) בהרודיון

.8

על פי רוב החוקרים ,מקדש הנמרים בבקעת עובדה תוארך לתקופה:
א) הניאוליתית מאוחרת
ב) בית ראשון
ג) הנבטית
ד) הממלוכית (ימי ביבארס)

.9

כלי החרס הקדומים ביותר מתוארכים ל:
א) תקופה הברזלית
ב) תקופה הכנענית הקדומה
ג) תקופה הכלקוליתית
ד) שלהי התקופה הניאוליתית

.10

אתרים פרהיסטוריים מרכזיים בארץ ישראל:
א) עובדייה ונחל המערות
ב) נחל עמוד וראש פינה
ג) שער הגולן ומגדל
ד) בית זית והקסטל

.11

אתר קדום שבו אבנים מוצבות במעגל ברמת הגולן נקרא:
א) רוג'ום אל הירי
ב) אום אל קאנטיר
ג) הג'ובה הגדולה
ד) אום אל עומדאן

.12

הקדום מבין האתרים הבאים הוא:
א) עפיפוני הנגב
ב) המקדש בעין גדי
ג) מצד נקרות
א) הפוגארות

.13

קבורה בגלוסקמאות מופיעה לראשונה בארץ:
א) בתקופה הכלקוליתית
ב) בתקופת הבית הראשון
ג) בתקופת הבית השני
ד) בתקופת המשנה והתלמוד
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.14

מקובל ש"המהפכה החקלאית הראשונה" התרחשה:
א) בתקופת הברזל
ב) בתקופה הכלקוליתית
ג) בתקופה הניאוליתית
ד) בתקופת הברונזה הקדומה

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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