ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА VI РАЗРЕД

1

I - ИСЛАМСКИ СВЕТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
1. Чиме су се Арабљани бавили и где су живели?
Номадским сточарењем, а живели су на Арабијском полуострву.
2. Испричај све о родовско - племенским заједницама међ Арабљанима.
Родовско – племенске заједнице засноване су на крвном сродству. Саплеменици су
веровали да потичу од истог претка. По богатству су се издвајали шеици –
-племенске старешине.
3. Како су се шеици богатили?
Робовима (неки из ропства на дуг, а неки робовима из Африке) и на рачун
саплеменика.
4.

Како су се трговци богатили?
Трговином и највише зеленашењем.

5. У ком веку су Арабљани запали у економску и друштвену кризу?
У VI веку.
6. Испричај све о исламу.
Оснивач ислама је Исламски пророк Мухамед, који је проповедао да је Алах Бог
свега што постоји. Мухамед је 622. године прешао из Меке у Јатриб, касније назван
Медина, што на арапском значи пророков град. Годину Мухамедовог преласка из
Меке у Медину, његови следбеници усвојили су за почетак нове ере. Муслимански
верници морају да се моле пет пута дневно, да посте за Бајрам, да одлазе на свето
место у Каби и такав пут се зове Хаџилук. Ислам је забрањивао зеленашење.
7. Шта је куран?
Куран је зборник верских обреда и законик за нове вернике.
8. Шта је Каба?
Каба је грађевина од камена црне боје, без прозора и врата. Каба је свето место за
муслимане и она је поход верника на хаџилуку.
9. Које области су Арабљани освојили?
Сирију, Палестину, Персијско царство, Северну Африку и 711. године Шпанију.
10. Ко је зауставио даљи продор и докле се простирала Арабљанска држава?
Зауставили су Византинци и Франци, а Арабљанска држава се простирала од реке
Инд на истоку до Атлантског океана на западу.
11. На које области и у ком веку се расцепала Арабљанска држава?
Расцепала се у VIII веку на Шпанију, Египат и Азију. Главни градови тих држава су
били Кордоба за Шпанију, Каиро за Египат и Багдад за Азијски део.
12. Којих је начина трговине било у Арабљанском свету?
Поморска и караванска трговина.
13. Шта су од Арабљана преузели европски народи?
Прехрамбене биљке: пиринач, дуд, шећерну трску и конопљу.
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14. Која кинеска открића су преузели Арабљани?
Бусолу (компас), хартију и барут.
15. У којим областима су Арабљани дали свој допринос?
Медицина, књижевност, географија, математика.
16. Одговори шта све знаш о Мухамеду.
Мухамед ( 570 - 632 ) је живео у Меки, племе Корејш. О њему су се старали деда и
стриц, пошто је остао без родитеља. Они су га упутили у трговачко пословање.
Основао је веру ислам, проповедајући да постоји један Бог Алах и да је он његов
пророк.. Проповедао је и свети рат против неверника.
17. Шта је Арабеска?
Арабеска је арапски орнамент (украс) у облику геометријских шара и биљака.
18. Шта је минарет?
Минарет је висока округла грађевина уз џамију, исламску богомољу у којој се
окуплјају исламски верници и моле.

I I - УСПОН СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНАРХИЈА
1. Објасни зашто и како су се цар Хенрих IV и папа ГргурVII сукобили?
Тада су се папе мешале у надлежност и права владара, а цареви у црквене послове.
Због тога су се и сукобили папа Гргур VII ( 1073-1085 ) и цар Хенрих IV. Папа Гргур
је захтевао да цареви буду вазали папа, па је цар Хенрих покушао да збаци папу.
Папа Гргур је цареве поданике ослободио заклетве да служе цару. Цар се упутио у
замак Каноса да би се извинио папи Гргуру и чекао три дана да га папа прими.
2. Ко је управљао војводствима и грофовијама?
Војводе и грофови.
3. Шта су француски краљеви радили да би покорили непослушну властелу?
Ослањали су се на цркву и грађанство.
4. Објасни ко је и када издао Велику повељу слободе и објасни шта је то?
Велику повељу слободе је издао енглески краљ 1215. године, ради утврђивања права
цркве, крупне и ситне властеле и грађанства. Тај закон обавезује да човек не сме
бити затворен, ухапшен, прогнан, нити ће му се учинити било каква штета без
законске пресуде. Велика повеља слободе још обавезује да ће барони бирати 25
људи који ће чувати и обезбедити поштовање мира и слободе.
5.

Шта је парламент?
Касније када краљеви нису поштовали Велику повељу слободе, дошло је до сукоба
између властеле и краља. По окончању сукоба створен је парламент, који је сачињен
од цркве, крупног племства и грађанства. Парламент је ограничавао краљеву власт.

6.

Ко су барони?
Барони су крупни феудалци.

7. Шта је моноархија?
Облик владавине када власт доживотно држи један владар, назива се монархија.

