
L’EDAT MITJANA 
1. COMPLETA: Profeta de l’Islam. 

 

 

2. Marca els cinc preceptes religiosos que ha de complir el bon creient musulmà. 

 La professió de fe. 

 La peregrinació a la Meca al menys dues vegades en la vida. 

 L’oració cinc vegades al dia mirant a la Meca. 

 El dejuni durant tot l’any. 

 El dejuni durant el mes de Ramadà  

 L’oració set vegades al dia mirant a la Meca. 

 L’almoina als necessitats 

 La peregrinació a la Meca al menys una vegada en la vida. 

3. Indica si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F) 

a) El nostre actual sistema de numeració va ser portat pels visigots. 

b) L’estat pla és l’estament menys nombrós en l’Edat Mitjana.  

c) L’art romànic és el creador de les grans catedrals. 

d) Els regnes de Castella i d’Aragó van ser els grans motors de les conquestes durant el 

període de la Reconquesta.  

4. Relaciona les definicions. 

Bàrbars        ● ● Temple dels musulmans. 
Visigots        ● ● Sistema econòmic, polític i social de l’Europa medieval. 
Islam            ● ● Guerra dels cristians i dels musulmans per a recuperar Jerusalem. 
Mesquita     ● ● Religió fundada per Mahoma el llibre de la qual es l’Alcorà. 
Feudalisme ● ● Nom que donaren els romans a pobles de fora de les seues fronteres. 
Croades      ● ●Epidèmia que va acabar amb 1/3 de la població d’Europa en 1348. 
Pesta           ● ●Poble bàrbar que va ocupar la Península amb capital a Toledo. 

5. Ordena les frases següents per a que tinguen sentit. 

a) d’/ de l’/ descobriment/ el/ la/ amb/ romà/ va acabar/Imperi/ amb/ Amèrica/ mitjana/ edat/i/ 

caiguda/ va començar 

_______________________________________________________________________________________ 

b) tenien interés/abans del segle XII/ a saber/ no/ Els nobles/ llegir i escriure 

______________________________________________________________________________ 

c) i/ per a portar els seus negocis/ necessitaven saber escriure/ Els burgesos/ fer càlculs 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

M      



6. Resol l’anagrama i esbrina: Quin tipus de motius van provocar l’expulsió dels 

musulmans i dels jueus? 

Motius: ____________________, ____________________ i ____________________. 

 

 

 

 

7. Investiga i descobrix el nom de cada una de les parts d’una catedral gòtica. 

 

 

 

 

Activitats adaptades del llibre de Ciències Socials 5é de l’Editorial Anaya 
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