A középkor varázslatos világában teszünk utazást. Játékunk második
feladatsora az iszlámmal és a keresztes hadjáratokkal foglalkozik.

1. Az iszlám kifejezés jelentését nehéz egyetlen szóval visszaadni.

Leginkább feltétlen alávetést jelent Isten akaratának. Mit gondolsz,
ma hány követõje van ennek a vallásnak a világon?
A. 600 millió B. 800 millió C. 1,5 milliárd D. 2 milliárd

akartak felkérni. Ki volt õ?
A. Szent László
C. III. Béla

B. Könyves Kálmán
D. I. András

10. A királyt halála akadályozta meg a kereszt felvételében. Késõbb

D. Abu Jafar

egyik uralkodónk az V. hadjárat alkalmával eljutott a Szentföldre.
Uralkodói címei közé mit vett fel hazatérése után?
A. Jeruzsálem királya
B. Akkon hercege
C. A Szentföld védelmezõje
D. Tripolisz Királya

3. Hitük szerint hol kapta Mohamed a kinyilatkoztatott igazságokat

11. A második keresztes hadjárat egyik vezére volt Barbarossa

2. A muszlim hívõk Mohamedet a próféták legnagyobbjának tekintik.
A korán árvaságra jutott fiút ki nevelte fel?
A. Abu Tálib
B. Abu Musza C. Abu Ali ibn Szina
Gábriel arkangyaltól?
A. Thaif
B. Jathrib

C. Hira hegy

D. Amal hegy

4. Az iszlám idõszámítás kezdõ esztendeje Mohamed Mekkából Medinába költözésének éve. Melyik a muszlim naptár elsõ hónapja?
A. Muharram B. Szafar
C. Radzsab
D. Savvál

5. A hívõk szent kötelességeit az iszlám öt oszlopának nevezik. Ezek
közé tartozik a mekkai zarándoklat. Milyen megszólítás, cím jár
annak, aki ezt teljesítette?
A. mufti
B. ulema
C. arúd
D. hadzsi

6. Mohamed fiú utód nélkül hunyt el. Milyen címet viseltek azok,
akik utódaiként uralkodtak a kialakuló birodalomban?
A. emír
B. kalifa
C. sejk
D. kádi

7. Az arab uralkodók között Európában a legismertebb Hárún ar-Rasíd,
Történelem 6. 2. forduló

9. A hadjárat vezetésére egy nagy tekintéllyel bíró magyar uralkodót

akit Az Ezeregyéjszaka meséi címû mesegyûjtemény tett híressé. A
mesékben barátjával Dzsaafarral gyakran öltött álruhát, s járták
Bagdad utcáit, hogy megfigyeljék az emberek életét, s ahol kell,
igazságot szolgáltassanak. Milyen rokonság volt a két férfi között?
A. féltestvérek voltak
B. unokatestvérek voltak
C. nem vérrokonok, hanem tejtestvérek voltak D. testvérek voltak

8. Jeruzsálemet Omár seregei foglalták el 638-ban. Ezt követõen a
keresztények és a szidók még sokáig szabadon gyakorolhatták
vallásukat, de a XI. században nagy üldözések kezdõdtek. Hol volt
az a zsinat, amelynek döntése alapján elindították a Szentföld
felszabadítására az elsõ keresztes hadjáratot?
A. Avignon
B. Cluny
C. Lyon
D. Clermont

(Rõtszakállú) Frigyes német császár, aki a Szentföldön hunyt el. Mi
okozta halálát?
A. pestis
B. végelgyengülés idõs kora miatt
C. vízbe fulladt
D. csatában egy lándzsa végzett vele

12. A hadjáratok során számos lovagrend alakult, legkorábban a templomosok. Ki volt ennek elsõ nagymestere?
A. Hugues de Payns
B. Robert de Craon
C. Everard de Barres
D. André de Montbard

13. A templomosok Magyarországon is megtele-

pedtek, s számos alkalommal harcoltak az
országra törõ ellenséggel. Melyik volt az a csata,
melyben mesterükkel együtt szinte az utolsó
szálig elestek a király és a haza védelmében?
A. muhi csata
B. Hód-tavi csata
C. mogyoródi csata
D. szabács viadala

14. A másik nagyhírû lovagrend a johanniták közös-

sége. Õk is hosszú századokon át szolgálták a
kereszténység ügyét. Magyarországon többek
között Esztergomban, Tordán, Sopronban voltak
rendházaik. Ma milyen néven létezik rendjük?
A. Szent Lázár Lovagrend
B. Szent István Lovagrend
C. Máltai Lovagrend
D. Teuton lovagrend

