טקסט שיש בו ביטויים המציי ים רצף זמן ,קרא טקסט כרו ולוגי.
שימו רצף זמן יכול להופיע כתאריכים מלוח הש ה ,אולם הוא יכול להופיע גם
כציון תקופה או עו ה.
קראו את הקטע שלפניכם והדגישו בו את ביטויי הזמן.

האדם הקדמון – המסע הארוך ביותר
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)מעובד על-פי "מסע אחר"(
כשא ח ו מתבו ים בעולמ ו ומגלים באיזו קלוּת שולט האדם על סביבתו
הקרובה ,קשה ל ו לתאר את ת אי מחייתם הקשים של הא שים שחיו בעולם לפ י
מאות אלפי ש ים .שום בעל-חיים ,שידוע ל ו עליו ,לא עבר כִּ ברת דרך כה ארוכה
של התפתחות כמו האדם .למעשה ,יכולת ההסתגלות שלו לת אים מגוו ים היא
ממאפיי יו העיקריים לאורך ההיסטוריה.
א ו מחלקים את שלבּי ההתפתחות של האדם הקדמון לשלוש תקופות:
הראשו ה ,הקשה והארוכה מכולן ,היא תקופת האבן שארכה כחצי מיליון ש ה,
הש ייה היא תקופת הברו זה ,והשלישית היא תקופת הברזל.
בתקופת האבן חי האדם ביערות ,הסתתר בעצים והיה חסר אמצעים להתגו ן מול
החיות הגדולות .הוא יזון מצמחים ,מ ֵפרות ומבעלי-חיים קט ים .מראהו הזכיר
חיה .הוא היה מוך ,שרירי וכפוף ,גופו היה שעיר ,לסתותיו רחבות ,מצחו צר
מאוד ועי יו קט ות .פריצת הדרך הראשו ה בשיפור ת איו הייתה תחילת השימוש
באבן להכ ת כלי ציד ועבודה .בהמשך ,כאשר גילה את האש ,למד להשתמש בה
גד בעלי-החיים וגם לחימום ולהכ ת מזון .בשלב זה היה יכול לסגל לעצמו מגורי
ֶקבע במערות ובבקתות שב ה .הוא למד לעבד את הקרקע ולגדל בעלי-חיים
לצרכיו .גם מראהו החל להשת ות בהדרגה ,ותווי פ יו ה וקשים החלו להתעדן
ולהתעגל.
בשלב הבא ,שהחל לפ י כחמשת אלפים ש הִ ,הכיר האדם את ה חושת ולמד
לייצר את הארד .בתקופה זו כבר היה לו קל יותר לב ות לעצמו בתי אבן ,לעבד
את האדמה ולצוד חיות גדולות.
לפ י כשלושת אלפים ש ה לערך גילה את הברזל ולמד להכין בעזרתו ציוד חזק
ומתוחכם יותר .בעזרת הברזל שיפר האדם את כלי העבודה ואת כלי ה שק שלו.
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