بسمه تعالی
سؤاالت درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم
خودت را امتحان کن
 .1نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید .روییدن مو در برخی قسمت های بدن ،فعّال شدن برخی هورمون ها در بدن
که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است ،رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالِ قمری (این سال در سال
شمسی برابر با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز است ).و برای دختران پایان نه سال قمری(این سن در سال شمسی برابر است با
هشت سال و هشت ماه و بیست و یک روزاست ).است.
 .2توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟ قبل از بلوغ  .با تمرین این تکالیف ،عالوه بر بهره مندی از
پاداش الهی ،آمادگی کافی را در خود ایجاد کنیم.
 .3تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید .برای اجرای درست احکام شرعی باید به مرجع تقلید رجوع کنیم و طبق
نظر او احکام اسالمی را جرا کنیم  ،به این کار تقلید می گویند.
 .4سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید .زنده باشد ،شیعه دوازده امامی باشد ،عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از
گناهان دوری کند ،اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.
فعّالیت کالسی
با توجّه به تحوّالت دوران بلوغ ،به کمک معلم خود و دوستانتان ،رفتار مناسب با هر کدام از تحوّالت را بیان کنید.
تحوّالت دوران بلوغ

رفتار مناسب با این تحوّل

بروز جو شهای پوستی در صورت و بدن

مراجعه به پزشک ،استفاده از دارو های مناسب ،دست نزدن به جوش ها

به وجود آمدن پرسش های جدید

مراجعه به افراد دانا ،استفاه از کتاب های مناسب

افزایش حس استقالل طلبی

برخورد منطقی با این حس

الف) توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نا درست است؟
جاهل از جاهل :نادرست
جاهل از عالم :درست
عالم از جاهل :نا درست
ب) با توجه به شرایط مرجع تقلید ،به پرسش های زیر پاسخ دهید:
 .1از دو نفر مجتهد ،یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است ،آیا مردم می توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟ خیر -باید از
عالم تر تقلید کنند زیرا مالک علم است نه سن.
 .2کسانی که امسال به بلوغ می رسند ،آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است ،تقلید کنند؟ خیر – مجتهدی که از دنیا رفته نمی
تواند برای کسانی که تازه بالغ می شوندمورد تقلید قرار گیرد امّا برای کسانی که قبالً از او تقلید می کرده اند اشکالی ندارد.
سؤال های متن
* بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف دینی است.
* بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ مانند بزرگساالن به احکام دینی خود مانند نماز ،روزه ،حجاب و  ...عمل کنند.
* چرا خداوند تکالف مذهبی را بر ما واجب کرده است؟ برای اینکه ما انسان ها نیز توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را
داشته باشیم ،خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است؛ زیرا او ما را آفریده است و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه
است.
* در دوران بلوغ چه تغییراتی در بدن به وجود می آید؟ تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن ،رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که
معموالً با رشد استخوان پا آغاز می شود ،به وجود آمدن تغییراتی در چهره ،و . ...
* زمان بلوغ چه پرسش هایی برای انسان بوجود می آیید و با آن چگونه باید برخورد کرد؟ پرسش های جدید در ذهن به وجود می آید.
در این دوران ،نوجوانان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شوند و تالش می کنند دانسته های خود را بر اساس منطقی جدید،

نظم دهند .بر اساس همین ویژگی است که دین اسالم می گوید :همه مسلمانان باید اصول دین را براساس فهم و درک درست بنا کنند و
از تقلید در آنها بپرهیزند.
* حس استقالل طلبی در زمان بلوغ چگونه است و انتظار نوجوانان از دیگران چیست؟ حس استقالل طلبی افزایش می یابد و افراد
احساس می کنند می توانند به صورت مستقل دیدگاه های خود را بیان کنند .به همین دلیل انتظار دارند دیگران به حرف های آنها توجّه
کنند و به آنها اهمّیت دهند.
* اگر با افکار و عقاید زمان بلوغ درست برخورد نکنیم چه مشکالتی برایمان بوجود می آید؟ اگر با این روحیات به درستی رفتار نکنیم
و یا زیاده روی کنیم ،انحرافات فکری و اخالقی زیادی در کمین ما خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر برای یافتن پاسخ های سؤاالت مهمّ
دینی ،به افراد ناآگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کنیم ،جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهیم گرفت.
* تکرار و تمرین دستورات دینی قبل از رسیدن به بلوغ ،آن قدر اهمّیت دارد که اهل بیت علیهم السّالم همواره فرزندانشان را از خردسالی با
وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.
* امام صادق علیه السّالم درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟ محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند ،جوان نورسیده و با طراوتی
است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند .خداوند به چنین کسی نزد فرشتگانش افتخار می کند و می فرماید:
این است بنده واقعی من.
* در هر زمان ،افرادی برای کسب دانش و تخصّص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل ،مطالعه و تحقیق درعلوم
دینی به تخصّص دست می یابند .به افراد متخصّص در دین ،مجتهد یا فقیه می گویند.
*به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه م یکنند ،مرجع تقلید م یگویند.

