
 
Lieve Nasirat,  

Assalamoaleikum warrahmatullahi 
wabarakatuhu,  

Dit is jullie idjtema syllabus voor dit jaar. Dit jaar 
hebben we ook een regionale idjtema. De 

prijswinnaars van de regionale idjtema gaan door 
naar de nationale idjtema. Omdat dat natuurlijk 
extra spannend is, krijgen jullie de syllabus ook 
extra vroeg zodat je je goed kunt voorbereiden. 

Succes!

Nasirat-  
-ul-

Ahmadiyya 

I D J T E M A  S Y L L A B U S

S e p t e m b e r  2 0 1 9  -  O k t o b e r  2 0 2 0



-  Alle lokale voorzitsters moeten erop toezien dat hun madjlis in alle wedstrijden is 
vertegenwoordigd.  

- Er dient per lokale madjlis een lokale idjtema te worden georganiseerd waarna de namen worden 
doorgestuurd voor de regionale idjtema.  

- Juryformulieren voor de lokale idjtema, waarin ook de beoordelingscriteria staan, krijgt u 
toegestuurd. Graag aan deze criteria houden. 


- De resultaten van deze lokale idjtema dient u tot uiterlijk 15 juni 2020 door te geven aan nationaal 
secretaris Nasirat. Deze zullen doorgestuurd worden naar de regionale voorzitter, voor de regionale 
idjtema. 


-  Vervolgens kunnen de Regionale sadraat uiterlijk tot 1 augustus de namen verder doorsturen van 
de nasirat die eerste en de tweede positie hebben behaald (tijdens regionale idjtema), naar de 
nationale secretaris Nasirat voor de Nationale idjtema.  


-  Evenals kunnen de lokale voorzitters uiterlijk tot 1 augustus de namen doorsturen van nasirat die 
mee willen doen met de wedstrijd: Bait Bazi, Onvoorbereide toespraak, en presentatie (Research 
Group) naar de nationale secretaris Nasirat.  

- Alleen nasirat die aan alle drie de kennistoetsen uit de circulaire mogen deelnemen aan de 
nationale idjtema.


Richtlijnen lokale en 
regionale voorzitters



 
 

 
 

 

Aandachtspunten: 


•  Nasirat zullen getoetst worden op (een deel van) de volgende Surahs. 

•Punten worden toegekend voor onder andere uitspraak, interpunctie en melodie/stemgebruik.

•Omdat het juist reciteren van de Heilige Koran belangrijk is vragen wij moeders en lokale 

secretarissen om extra aandacht te geven aan het voorbereiden van de Nasirat voor deze wedstrijd.


Recitatie van de Heilige 
Koran

Groep 1 Enkele verzen van Surah Al-Ghashiyah

Groep 2: Enkele verzen van Surah Shams

Groep 3a: Enkele verzen van Surah Al-Tien

Groep 3b: Enkele verzen van Surah Al-Fiel



 
 
 
 

Aandachtspunten: 

 
- Nasirat zullen getoetst worden op (een deel van) de volgende Surahs. 

- Punten worden toegekend voor onder andere uitspraak, interpunctie en melodie/stemgebruik.

- Omdat het juist reciteren van de Heilige Koran belangrijk is vragen wij moeders en lokale 
secretarissen om extra aandacht te geven aan het voorbereiden van de Nasirat voor deze wedstrijd.

- Nasirat die zich op lokaal niveau niet kwalificeren voor deelname aan de wedstrijd, maar wel 
gedurende het jaar de opgegeven delen hebben geleerd, kunnen deze tijdens de regionale idjtema in 
een aparte ruimte laten horen aan de juryleden. Zij zullen een certificaat ontvangen. 

Hifze Koran

Groep 1 13 jaar: Surah Al-Imran, vers 191 tot en met 195 
14 jaar: Surah Ha Mim Sajdah, vers 34 tot en met 36

Groep 2: 10 jaar: Surah Al-Quraish

11 jaar: Surah Al-Baqarah, vers 285 tot en met 287 
12 jaar: Surah Al-Baqarah, vers 256 tot en met 258

Groep 3a: 8 jaar: Surah Al-Baqarah, vers 1 tot en met 5  
9 jaar: Surah Al-Baqarah, vers 1 tot en met 7

Groep 3b: 7 jaar: Surah Al-Falaq



 
 
 

 

Aandachtspunten: 

• Nasirat die aan beide wedstrijden deelnemen mogen niet voor beide toespraken hetzelfde 

onderwerp kiezen.

• Het schrijven van de toespraken en het onderzoekende werk moet door de Nasirat zelf gedaan 

worden.

• Het is niet nodig om de toespraak uit het hoofd te leren. Belangrijker is dat uit woordgebruik, 

redenatie en zinsopbouw blijkt dat de deelneemster haar toespraak zelf begrijpt.

• De tijdsduur per groep is aangegeven. Bij te lange of te korte tijd zal de deelneemster 

gediskwalificeerd worden.

Nederlandse en Urdu 
toespraak

Groep 1 De voorspellingen die door MTA 
zijn vervuld

Een vrijdagspreek die veel indruk 
op mij heeft gemaakt

4-5 minuten

Groep 2: Het belang van de vrijdagspreek De laatste toespraak van de 
Heilige Profeet vzmh

4-5 minuten

Groep 3a: Het belang van het kijken van MTA Waarom ga ik naar jamaat 
programma’s?

3-4 minuten

Groep 3b: Mijn favoriete MTA programma’s Wat ik heb geleerd in mijn eerste 
jaar als Nasirat

2-3 minuten



Nazm en Qaseedah

Nasirat kunnen een van de onderstaande gedichten reciteren. Er mogen geen 
verzen herhaald worden. De tekst dient uit het hoofd geleerd te worden. Per 
majlis mag per groep een Nasira deelnemen. 
NB: nazm en qaseedah zijn een wedstrijd, een deelneemster kiest of een 
nazm of de verzen van qaseedah.


Groep 1Groep 2



Nazm en Qaseedah

Nasirat kunnen een van de onderstaande gedichten reciteren. Er mogen geen 
verzen herhaald worden. De tekst dient uit het hoofd geleerd te worden. Per 
majlis mag per groep een Nasira deelnemen. NB: nazm en qaseedah zijn een 
wedstrijd, een deelneemster kiest of een nazm of de verzen van qaseedah.


Groep 3aGroep 3b



Nazm en Qaseedah

Nasirat kunnen een van de onderstaande gedichten reciteren. Er mogen geen 
verzen herhaald worden. De tekst dient uit het hoofd geleerd te worden. Per 
majlis mag per groep een Nasira deelnemen. NB: nazm en qaseedah zijn een 
wedstrijd, een deelneemster kiest of een nazm of de verzen van qaseedah.


Groep 1 Qaseedah, vers 13 tot en met 15

Groep 2: Qaseedah, vers 6 tot en met 8

Groep 3a: Qaseedah, vers 3 tot en met 5

Groep 3b: Qaseedah, vers 1 tot en met 3



Portfolio

Wat hoort er in de portfolio?


• Syllabus; afgevinkt wat de nasira geleerd heeft

• Werkboek 2019/2020

• Circulaires: (minimaal eigen aantekeningen waaruit blijkt dat de circulaire is 

gelezen en doorgenomen)

• Handouts refresher course

• Handouts of aantekeningen Regionale Tarbiyyat klas

• Handouts en aantekeningen kamp

• Aantekeningen/foto’s/verslag waaruit blijkt aan welke lokale activiteiten de 

nasira deel heeft genomen

• Werkzaamheden en voorbereidingen voor Idjtema

• Alle andere jamaat activiteiten  

(bijvoorbeeld verslag of foto’s van de reis naar Markaz)


Alle nasirat worden aangespoord om mee te doen aan deze competitie! Op de 
regionale idjtema kunnen de porfolio’s ingeleverd worden. 



Handvaardigheid

De werdstrijden handvaardigheid zijn als volgt:

Nasirat kunnen een van de twee opties kiezen. Ook voor deze wedstrijd geldt 
dat er eerst selectie op lokaal en regionaal niveau moet plaatsvinden. Per 
regio worden de eerste en tweede plaats winnaars naar de nationale idjtema 
gestuurd.

Groep 1 1. Taart bakken  
2. Handletteren: een hadith, maximaal op één A4, met 
stiften/potloden/verf naar keuze.

Groep 2: 1. Taart bakken  
2. Handletteren: een vers uit de Heilige Koran, 
maximaal op één A4, met stiften/potloden/verf naar 
keuze.

Groep 3a: 1. Cupcakes bakken (6 stuks) 
2. Moskee schilderen, maximaal op één A4, met 
stiften/potloden/verf naar keuze.

Groep 3b: 1. Cupcakes bakken (6 stuks) 
2. Moskee schilderen, maximaal op één A4, met 
stiften/potloden/verf naar keuze.


