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PETUNJUK TEKNIS MUSABAQOH QIRO'ATUL KUTUB

A. Ketentuan Substansif
1. Peserta
a. Peserta adalah siswa siswi SLTA/ sederajat (diutamakan kelas XII).
b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran (mengisi formulir,
menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah sebagai tanda bukti delegasi, dan
membayar administrasi sebesar Rp 30.000,-)
c. Setiap instansi sekolah boleh mengirimkan delegasinya lebih dari satu dan
maksimal adalah dua.
d. Perlombaan bersifat perorangan.
e. Setiap peserta harus hadir di tempat 15 menit sebelum perlombaan dimulai.
f. Setiap peserta diharapkan menggunakan pakaian identitas sekolah dan
bersepatu.
g. Setiap peserta diwajibkan membawa alat tulis.
h. Target maksimal peserta qiro'atul kutub adalah 50 peserta.
i. Perlombaan terdiri dari satu sesi.
j. Pemenang adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi.
k. Pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3.
l. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
2. Materi
Kitab : Fathul Qorib.
Materi : Bab 'ubudiyah ( thoharoh, shalat, zakat, puasa dan haji ).
3. Durasi perlombaan
Waktu yang diberikan kepada peserta untuk tampil adalah 7 menit dengan rincian sebagai
berikut:
3 Menit

: Gramatika arab, arti, dan fahmul waq'iyah( pemahaman

bahasan ).
2 menit

: Tanya jawab / munaqosyahfahmul waq'iyah.

2 menit

: Tanya jawab / munaqosyah fahmul waq’iyah nahwu shorof.

B. Teknis lomba
1. Peserta mengambil maqro’ (bacaan yang akan dibaca) satu menit sebelum
penampilan.

2. Peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa salam.
3. Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta sebelum
waktu penampilan usai.
4. Penampilan peserta ditentukan dengan :
a) Lampu kuning 1

: persiapan.

b) Lampu hijau

: Memulai penampilan meliputi

gramatika arab (nahwu, dan shorof ) arti mufrodat dan fahmul waq’iyah.
c) Lampu kuning II

: munaqosyah nahwu dan shorof serta

pemahaman maqro'.
d) Lampu merah

: penampilan selesai.

5. Peserta yang namanya dipanggil 3 kali dan tidak hadir maka akan dirolling dan
nilainya dikurangi 20 poin, apabila dipanggil lagi tidak hadir maka dinyatakan
gugur.

C. Kriteria Penilaian
1. Kelancaran

: 1-20 poin

2. Gramatika arab

: 1-25 poin

3. Fahmullafdzi (arti mufrodat)

: 1-10 poin

4. Fahmulwaq'iyah

: 1-25 poin

5. Munaqosyah (Tanya jawab)

: 1-20 poin

D. Hadiah
1.

Juara 1 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

2.

Juara 2 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

3.

Juara 3 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari

: Sabtu

Tanggal : 21 April 2018
Pukul

: 07.00 - selesai

Tempat : Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro
A. Technical Meeting

Hari/Tanggal

:Kamis, 19 April 2018

Pukul

:14.00 WIB

Tempat

: Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro

B. Penanggungjawab Lomba
·

Allify Rohmatul Ummah

: 085706065913

·

Bisri Affandi

: 085231066867

