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телевидение: между национальным и глобальным», 26-28 апреля 2017 г.
4.
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Викторинада җиңүче шәкертләр кыйммәтле бүләкләр һәм диплом
белән бүләкләнде
http://medrese1000letie.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=186&sphrase_id=56
17 нче март көнне Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары
мөселман мәдрәсәсендә җомга намазыннан соң Әхмәтһади Максудиның
"Гыйбадәте Исламия" китабы буенча узган викторинада җиңүчеләр бүләкләнде.
Мәдрәсәбез мөдире Ильяс хәзрәт Җиһаншин җиңүчеләрне тәбрикләде һәм
кыйммәтле бүләкләр, дипломнар тапшырды.
Беренче урынга икенче курс шәкерте - Рушан Әхмәтҗанов, икенче урынга Данил Назыров (икенче курс), өченче урынга Билал Миңнегалиев (беренче курс)
лаек булды.
Ильяс хәзрәт җиңүчеләргә уңышлар теләде һәм бу җиңү белән генә
тукталып калмыйча, яңа белем-күнекмәләр алырга чакырды.

Безнең мәдрәсә шәкерте иң яхшы вәгазьчеләр
http://medrese1000letie.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=344&sphrase_id=57

арасында

Бүген Казан шәһәре Нагорный бистәсенең “Иман нуры” мәчетендә «Яшь
вәгазьче» («Молодой проповедник») дип исемләнгән III республикакүләм дини
бәйге
үткәрелде.

Конкурс эшләренә махсус темалар тәкъдим ителгән иде: «Ш.Мәрҗанинең
татар тарихында тоткан урыны», «Татар телен саклау мәсьәләләре», «Татар
милли киеме: тарих һәм чынбарлык», «Татар халкының милли йолалары», шулай
ук ирекле тема да сайлап алырга мөмкинлек бирелде. Ирекле темаларга да күп
чыгышлар ясалды, нигездә әхлаклылык, күркәм холык, ихласлык, тәкъвалык,
кардәшлек мөнәсәбәтләре һ.б. мәсьәләләргә караган вәгазьләр тыңланды.

Конкурс таләпләре буенча, вәгазьләр бары татар телендә булырга һәм үз эченә
һичьюгы бер Коръән аятен һәм чыганагы күрсәтелеп хәдис алынырга тиеш иде.
Конкурсантлар теманы ачуга, яңалыкка һәм идеяләрнең үзенчәлегенә
(оригинальлегенә), телдән һәм язма сөйләмнең дөреслегенә, сөйләмнең темпына
һәм аһәңенә (интонациясенә), аудиторияне тоемлавына карап бәяләнде.
"Яшь вәгазьче" бәйгесе нәтиҗәләре:
I урын – Исмәгыйлов Альмир (Саба),
Сафиуллина Газизә (Буа);
II урын – Заһиров Әлфис (Буа),
Закирова Камилә (Казан);
III урын – Мостафин Камил (Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге
мәдрәсә),Фәрхетдинов Илнур (Тукай районы).
Барлык катнашучыларга сертификатлар, җиңүчеләргә бүләкләр бирелде.

