CUESTIONARIO: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS MEDIEVAIS
1.- Que datas marcan o inicio e o final da Idade Media? Sinala os feitos que
suceden en cada unha delas.
2.- Indica as etapas nas que se divide a Idade Media e os séculos que
corresponden a cada unha delas.
3.- A evolución territorial do Imperio Bizantino.
4.- Sinala no seguinte mapa os territorios conquistados por Xustiniano.

5.- As loitas iconoclastas. Cronoloxía, causas e resolución do conflito.
6.- O Cisma de Oriente. Cronoloxía, causas e resolución do conflito.
7.- Como se organiza a propiedade da terra en Constantinopla?
8.- Por que é tan importante o comercio en Constantinopla? Con que produtos se
comercia e de onde proceden?
9.- Debuxa unha pirámide social de Bizancio e sitúa nela os diferentes grupos.
10.- Cita os rasgos definitorios da arquitectura bizantina.
11.- Que é unha columna? E un arco de medio punto? Cal é a pranta característica
da arquitectura bizantina?
12.- Define mosaico e icona.
13.- As consecuencias políticas do asentamento dos pobos xermánicos. (pode ser
calquera das consecuencias do esquema da páx. 20)

14.- Elabora un eixo cronolóxico da evolución do reino franco.
15.- Desenvolve a evolución territorial dos Suevos.
16.- Cando empeza e cando remata o reino visigodo de Tolosa? E o de Toledo?
Que feitos marcan o final de cada un deles?
17.- Por que son importantes Recaredo e Recesvinto?
18.- Que tipo de tribos viven en Arabia no S. VII d.C.? En que se diferencian, e que
teñen en común?
19.- Cales son os principios básicos do Islam?
20.- Que é o Islam? Quen é o seu profeta?
21.- Sinala sobre o seguinte mapa as distintas fases de expansión do Islam:

22.- Elabora un eixo cronolóxico no que reflexes as distintas fase de expansión do
Islam.
23.- Que territorios conquistan os califas ortodoxos? E os Omeias? Onde
establecen a súa capital en cada momento?
24.- Explica cal é a función do Visir, o Emir, o Cadí e o Diwan.
25.- Cales son os impostos no Islam? Explica por que se paga en cada un deles.
26.- A agricultura no Islam. Produtos, técnicas agrarias e propiedade da terra.
27.- Que diferencia a sociedade islámica da bizantina?
28.- Os modos de vida da aristocracia árabe.
29.- As clases populares no Islam. Integrantes e modos de vida.
30.- Características fundamentais do urbanismo musulmán.

31.- Completa o seguinte gráfico escribindo o nome das partes sinaladas:

32.- Describe a estrutura da mesquita.
33.- Sinala os elementos desta mesquita:

34.- Que tipos de decoración existen na arte islámica?

