
Activitats recuperació

L’islam en l’edat mitjana 

1. Quin és el territori original de l'Islam? Per quines zones es va expandir l'Islam? 

2. Qui eren els àrabs? Quina religió tenien? 

3. Qui era Mahoma? Com es va convertir en el profeta d'Al·là? Quins problemes va tenir?

Què és l'Hègira? 

4. Quina és la ciutat santa de l'Islam? 

5. Pensa i omple els forats del text: 

Aràbia  és  una  extensa  ..............................  d'  ....................  ,  situada  entre  el  mar  Roig  i  el

golf .................... Té un clima .............................. és a dir que hi plou .................... 

L'agricultura només és possible en algunes zones de la costa i als .............................. . Els àrabs

estaven organitzats en tribus enfrontades. Eren politeistes, és a dir, tenien .................... déus. La

majoria de la població eren .............................. que es dedicaven a la ramaderia. Hi havia dues

grans ciutats .............................. i .............................. on es concentrava el comerç.

6. Troba les afirmacions falses sobre Mahoma i corregeix-les: 

..... Mahoma era un comerciant de Medina. 

..... Es dedicava a la ramaderia. 

..... Mahoma va sentir que déu ( Al·là ) el cridava. 

..... Va predicar una nova religió: l'Islam. 

..... El 632 Mahoma va haver de traslladar-se a la ciutat de Medina. 

..... Quan Mahoma va morir, gairebé tots els àrabs practicaven l'Islam. 

7. Quines 5 obligacions són conegudes com a pilars de l'islam? 

8. Relaciona amb fletxes: 

ÀRAB Ciutat santa de l'Islam on es troba la Kaaba 

ALCORÀ Llibre sagrat de la religió islàmica 

LA MECA Persona que professa la religió islàmica 

MUSULMÀ Terme que es refereix a Aràbia i als seus habitants 

9. Quins territoris van conquerir els musulmans fins al final del segle VIII? 

10. Quina ciutat i quina família tenia l'autoritat califal fins el 750? 

11. Explica el canvi que es va produir a partir del 750. Quina ciutat i quina família va tenir

el poder aleshores? 

12. Subratlla la millor definició de CALIFA: 

..... Màxima autoritat de l'imperi islàmic. 

..... Màxima autoritat de l'imperi que disposava de poder polític i religiós. 

..... Màxima autoritat de l'imperi islàmic que disposava de poder polític i religiós. 

..... Màxima autoritat de l'imperi que disposava de poder polític.



La societat feudal

13.- Completa les definicions:

FEU: Era un conjunt de terres de conreu, pastures, ..............................  i construccions (castell,

molí, fort, etc.) que un .............................. donava al seu ..............................

RESERVA: Part de la terra d'un feu explotada pel ..............................

MASOS:  Porcions  de  terra  que  el  ..............................  concedia  als  ..............................  perquè

 ..............................

RENDES: Pagaments en diners, productes (part de la collita, ..............................) o treballs que els

.............................. havien de fer al seu ..............................

14.- Marca les 6 afirmacions correctes sobre la noblesa:

..... Tots els nobles eren igual de poderosos.

..... Habitualment treballaven els camps del rei.

..... La guerra era la seva activitat principal.

..... Habitualment lluitaven a peu amb llança, escut, espasa i maça.

..... De petits, servien de patges i escuders.

..... En cas de guerra el rei els demanava ajuda militar.

..... Quan la guerra s'acabava, els nobles es quedaven amb el rei.

..... Els tornejos els servien d'entrenament.

..... La funció fonamental de les dones nobles era casar-se i tenir fills.

..... Les dones nobles dirigien la feina dels servents, educaven els fills, brodaven i teixien, ...

15.- Relaciona les dues columnes:

El 90% de la població de l'Edat Mitjana eren... ... alguna autonomia personal.

Els serfs estaven sotmesos a ... ... camperols.

Els serfs treballaven... ... de pares a fills.

La condició de serfs passava ... ...  els masos del senyor i terres

pròpies.

Els camperols lliures tenien ... ... gratuïtament pel senyor.

Els camperols lliures treballaven ... ... l'autoritat del senyor.

Els camperols lliure pagaven ... ...  rendes al  senyor  i  delme a  

l'església.

El ressorgiment de les ciutats

16.- Quan es va produir a Europa el renaixement de les ciutats? Què el va afavorir?

17.- Quin nou grup social va sorgir? Qui el formava?

18.- Quines conseqüències van tenir les innovacions tècniques en l'agricultura?

19.- Quines construccions eren importants en una ciutat medieval?



20.- Què és una fira?

21.- Què era un gremi? Quines funcions tenia?

22.- Explica la relació entre, mestre, oficial i aprenent.

23.- Digues què vol dir «terra de ningú».

24.- Explica què és una carta de llibertat i privilegis.

25.- Descriu qui es reunia en un parlament i sobre què discutien.

26.- Què van fer els reis amb els impostos que cobraven de les ciutats?

AL-Àndalus

27.- Com van anomenar els musulmans el seus dominis a la península Ibèrica?
28.- Troba les respostes correctes a les qüestions de sota sobre l'Emirat dependent de 
Damasc:

..... Què era un emirat?

..... On es va establir la capital de l'Emirat?

..... Com s'anomenava el governador d'un emirat dependent?

..... Quina derrota va aturar les conquestes musulmanes al nord dels Pirineus? 

..... On era la capital del Califat a l'inici del segle VIII? 

a) A Damasc
b) La batalla de Poitiers
c) A Cordoba
d) Valí
e) Una província del califat de Damasc


