
ATİB Kultusgemeinde Camileri 

40 Hadis Yarışması- 2022 Yılı 

Usul ve Esaslar 
1. GENEL: 

• Müracaat yapan öğrenciler kendi yaş grubuna göre belirlenmiş hadisleri 20 Mayıs 
2022 tarihine kadar belirlenen şartlar çerçevesinde Arapça Türkçe ve 
Almancasıni ezberlemekle mükelleftir. (Senet ve Rivayet kısmı hariç; 4-7 yaş grubu 
sadece Türkçe’sinden sorumludur.) 

• Öğrenciler 21 Mayıs 2022 – 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında ezberledikleri hadisleri 
yarışma şartları çerçevesinde belirlenen komisyon huzurunda okuyarak başarılı 
olanlar tespit edilecektir. 

• Komisyon huzurunda başarısız öğrencilere talepleri halinde bir sınav hakkı daha 
verilecektir. 

• 4-7 yaş grubu hadis yarışmasına 21.05.2014 tarihi öncesi doğmuş olanlar katılamaz. 8-
12 yaş grubu hadis yarışmasına 21.05.2009 tarihi öncesi ve 20.05.2014 tarihi sonrası 
doğmuş olanlar katılamaz. 13-15 yaş grubu hadis yarışmasına 21.05.2006 tarihi öncesi 
ve 20.05.2009 tarihi sonrası doğmuş olanlar katılamaz. 

• Bu sene yapılacak 40 Hadis yarışmasına geçen yıl (2021 yılı) başvurup başarılı olanlar 
tekrar müracat edemezler (Yaş grupları değişenler müstesna). 

• Başvurular www.e-abs.at sayfası üzerinden online yapılacaktır. Son başvuru tarihi 01 
Mayıs 2022 tarihidir. 

• Yarışma günü, yeri ve saati başvuru sürecinden sonra ilan edilecektir. 
• Adaylar kimlik fotokopilerini Atib Egitim WhatsApp numaramız 

 +43 676 4422435 göndermeleri gerekmektedir. 

 

2. DEĞERLENDİRME: 

Her komisyon üyesi öğrenciyi toplam 100 puan üzerinden değerlendirecek, her üyenin 
verdiği not ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir. 

 

3. DEĞERLENDİRME KRİTERİ VE PUANLAMA: 
 

a) 8-12 yaş ve 13-15 yaş grupları: 

• Arapça Hadis metnini eksiksiz ve takılmadan ezbere okuyabilme.          50 puan 
• Türkçe Hadis mealini eksiksiz ve takılmadan ezbere okuyabilme.           20 puan 
• Almanca Hadis mealini eksiksiz ve takılmadan  ezbere okuyabilme.      20 puan 
• Anlam bilgisi (Komisyon tarafından seçilen Hadis)                                  10 puan 

b) 4-7 yaş grubu: 

• Türkçe Hadis metnini eksiksiz ve takılmadan ezbere okuyabilme.         100 puan 

Not: 4-7 Yaş Grubu hadislerin sadece Türkçe kısmından sorumludur.  

Toplam                                                                                                            100 puan 

http://www.e-abs.at/


• Puanlama herbir hadis için ayrı ayrı yapılıp, gönderilen ilgili excel tablosuna anında 
işlenmelidir. 

• Yarışma her bir öğrenci için sözlü şekilde yapılacaktır. 
• Yarışmada öğrenciye 40 hadisin tamamı okutulmayacak olup, ATİB Genel merkezi 

tarafından daha önceden oluşturulmuş olan “excel hadis kura çekimi” motorundan 
komisyon tarafından kura yoluyla 10 hadis çekilecektir.  

• Öğrenci yarışamaya girdiğinde komisyon tarafından kaç hadis ezberlediği sorulur. 
Şayet öğrenci 20 hadisten aşağı ezberlediyse kura çekilmez, öğrenci otomatik 
başarısız sayılır. Motivasyonunu kaybetmemesi için ezberlediği birkaç hadisi okuması 
istenilir. 

• Yarışma esnasında veliler bulunmamalıdır (4-7 yaş grubu hariç). Öğrencinin hocası da 
yarışmada gözlemci olarak bulunabilir.   

• Hadislerin ravisi ve kaynağı istenmeyecektir. 
• Öğrenci aynı hadisin Türkçe ve Almanca tercümesinden de sorumludur. (4-7 yaş 

grubu hariç) 
• Öğrencinin hadisi hatırlayamadığı durumlarda,  sorulan hadislerin  Arapça Türkçe ve 

Almanca baş kısmından bir veya en fazla iki kelime komisyon başkanı tarafından 
söylenir ve öğrenciden devam etmesi istenir. Bu durumda herhangi bir puan kırılmaz.  

• Bundan sonra her takılmada iki (2) , her hatırlatmada üç (3) puan düşülür. 
• Öğrencinin hadisleri sıralamasına göre okuma mecburiyeti yoktur. 
• Komisyonlar öğrencileri sınarken, fazla vakit kaybetmeyip onların hadislerini en kısa 

sürede dinlemeye çalışmalıdır (süre: herbir öğrenci için 5- 10 dakika arasındadır).  
• Bir öğrencinin yarışmada başarılı olabilmesi, yani başarı belgesi ve belirtilen ödülü hak 

edebilmesi için toplamda en az 80 puan almalıdır.  
• Komisyon üyeleri ayrı ayrı puan vermeyecek, öğrenci dinlendikten sonra ortak karar 

alma şeklinde öğrencinin aldığı puan verilen excel tablosuna yazılacak. Fakat 
komisyon üyeleri kendi özel notlarını tutarak ortak karar vermede kanaatlerini 
bildirecekler. 

• Yarışmanın sonunda komisyon üyeleri öğrencilerin tamamının almış oldukları toplam 
puanları ad ve soyadlarıyla birlikte verilen ikinci excel tablosuna (Sonuç Tutanağı) 
yazıp imzalayacaklardır. 

4. ÖDÜL: 

Şartlarda belirtilen şekilde hadisleri ezberleyip komisyon huzurunda başarılı olan her bir 
öğrenciye başarı belgesi ve bir ödül (100 Euro) verilecektir. 

Müracaat eden ancak başarısız olan öğrencilere de katılım belgesi ve başvuru yaptığı ATİB 
dernek yönetimi tarafından imkanlar dahilinde bir hediye verilecektir. 

 

5. TUTANAKLARIN DOLDURULUP GÖNDERİLMESİ: 

Herbir komisyon doldurdukları tutanakları ıslak imzalı bir şekilde en geç 10. Haziran 2022 
tarihine kadar gerek posta yoluyla, gerekse mail yoluyla aşağıdaki adrese göndermelidir: 

 

ATİB Yarışma Kurulu 

Sonnleithnergasse 20 

1100 Wien 

egitim@atib.at 


