
طبعـة ١٤٢8هـ  ــ  ١٤٢9هـ
          ٢٠٠7م  ــ  ٢٠٠8م

لتعليم  ا و ب��ي��ة  ل��ر ا ة  ر ا ز و ت  ر ق����ر
نفقتها عىل  وطبعه  الكتاب  ه��ذا  تدريس 



لهذا الكتاب قيمة مهّمة وفائدة كبيرة  فلنحافظ عليه ولنجعل نظافته 
تشهد على حسن سلوكنا معه...

إذا لم نحتفظ بهذا الكتاب في  مكتبتنا الخاصة في آخر العــام لالستفادة 
فلنجعل مكتبة مدرستنا تحتفظ به...

رقم اإليداع : ٠39٠/١9
ردمك :-١9-١٠8-996٠7.

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش 
 السعودية وزارة الربية والتعليم

احلديث :للصف الثالث املتوسط   ــ الرياض .
١66ص؛ ٢١ × ٢6سم  

ردمك : -١9-١٠8-996٠7.  
١ ـ احلديث  ـ كتب دراسية              ٢ ـ التعليم املتوسط ـ السعودية ـ

       كتب دراسية           أ ـ العنوان
٠39٠/١9 ديوي  ٢3٠،7١3   

وزارة الربية والتعليم ، 1419 ح

موقع الوزارة
www.moe.gov.sa

موقع اإلدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الرشعية لعلوم  ا وحدة  للمناهج  لعامة  ا اإلدارة 
runit@moe.gov.sa

حقوق الطبع والنرش حمفوظة
لوزارة الربية والتعليم
باململكة العربية السعودية





















٣ �  ماذا تعرف عن جرير بن عبداهلل البجيل ريض اهلل عنه؟
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- اقرأ املوقف التايل، ثم حّلله وفق اجلدول أدناه :





   خيلـو اإلنسـان من أن حيـب أحدًا



















  صفر ١٤٢7هـ





































































قال ملسو هيلع هللا ىلص : »لو كان البن آدم واٍد من ذهب أحبَّ أن له واديًا آخر ، ولن يمأل فاُه إال 
الرتاُب، واهلل يتوب عىل من تاب «. )أخرجه مسلم : رقم ١٠٤8(. 
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رمض�ان، وبني فعل�ه ف�ي س�ائ�ر األي��ام.

ِن بدونه.  َيتِمَّ















هًا عن مجيع النقائص. منزَّ







كـثــيــر 









قال تعاىل : �                                         � سورة الزمر أية )١٠(.
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ف��ي الدائ�رة للترصف��ات اجل�ي�دة 
وعالم�ة )x( للترصفات املحرمة.





خلع أيمن جواربه بعد الوضوء فسأل أهل العلم : هل يبطل وضوؤه أو ال؟



4 �  بَِم اشتهر المغيرة بن شعبة � رضي الله عنه �؟



و















 - ترى هل سيمتلئ هذا الكوب؟
     هكذا قلوب بعض الناس.

من  واإليامن  األمانة  رفع  باب  اإليامن،  كتاب   : مسلم  أخرجه 
رقم   ،1/128 القلوب  عىل  الفتن  وعرض  القلوب  بعض 
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آحاد  وليس  الرشعي  احلاكم  منه هو  يقتص  والذي  بسبب رشعي،  إال  املعاهد  دم  يباح  3 - ال 
الناس.

٤ - الوعيد الشديد ملن قتل معاهدا بغري حق.
5 - الذي يرشع قتاله هو الكافر املقاتل للمسلمني ممن ليس بينه وبني املسلمني عهد أو أمان.

6 - الرباءة من الكفار تقتيض بغضهم بالقلب وبغض ما هم عليه من الكفر وال تقتيض ظلمهم 







حديث »من فجع هذه بولدها«










































