1.
PETUNJUK TEKNIS OLIMPIADE BAHASA ARAB
A. Ketentuan Substansif
1.

Peserta
a. Peserta adalah siswa-siswi SLTA/sederajat (diutamakan kelas XII).
a. Pesertatelah melengkapi persyaratan pendaftaran (mengisi formulir,
menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah sebagai tanda bukti delegasi, dan
membayar administrasi sebesar Rp 30.000,-)
b. Setiap instansi sekolah boleh mengirimkan delegasinya lebih dari satu dan
maksimal adalah dua.
c. Peserta mengerjakan soal-soal yang mengandung unsure bahasa arab.
d. Perlombaan bersifat individu.
e. Setiap peserta harus hadir ditempat 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 Olimpiade adalah 100 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

Materi lomba yang disediakan berjumlah 100 soal dalam 1 sesi yang berisi mengenai
topik-topik sebagai berikut:
·

Percakapan Sehari- hari

·

Teks Bacaan

·

Kosakata (Mufradat)

·

Lawan Kata (Mudhad)

·

Persamaan Kata (Muradif)

·

Nahwu

·

Sharaf

3.

Durasi perlombaan

Waktu yang diberikan kepada peserta untuk mengerjakan adalah 100 menit dengan rincian
sebagai berikut:
5 menit

: Pengarahan dan Pengisian LJK

90 menit

: Mengerjakan Soal

5 menit

: Penutupan

B. Teknis lomba
·

Panitia hanya menyediakan soal dan lembar jawaban.

·

Peserta wajib membawa alat tulis-menulis sendiri

·

Selama perlombaan berlangsung setiap pesertawajib mengenakan nomor peserta.

·

Peserta mengerjakan secara individu dan tidak diperbolehkan menyontek pekerjaan

peserta yang lain atau melakukan kecurangan lainnya. Jika hal tersebut diketahui oleh pihak
panitia, peserta akan didiskualikasi.
·

Segala bentuk alat elektronik, tulisan atau catatan tidak boleh dibawa masuk kedalam

ruangan. Jika ada peserta yang melanggar, maka akan didiskualikasi.
·

Peserta tidak diperbolehkan berkonsultasi atau mendapat pengarahan teknis tentang

Pengerjaan soal pada waktu kegiatan berlangsung dari pembimbing masing-masing kecuali
dari tim juri.
·

Pembimbing tidak diperbolehkan masuk ke ruang lomba atau menghubungi peserta

baiklangsung maupun melalui alat komunikasi pada saat lomba berlangsung dengan alasan
apapun.
·

Bagi yang terlambat harus mendapat izin masuk dari panitia.

·

Peserta yang datang terlambat diperkenankan mengikuti perlombaan tanpa

penambahan waktu.
·

Peserta yang tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal-hal lain, maka

Dianggap gugur/mengundurkan diri.
·

Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib diatas akan diputuskan oleh

kebijakan juri (ditentukan sesuai kebutuhan).
·

Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa peringatan di awal

perlombaan sampai berupa pemberhentian sebagai peserta/diskualikasi.
C. Kriteria Penilaian
Jawaban Benar : 4
Jawaban Salah

: -1

Tidak Diisi

:0

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari

: Sabtu

Tanggal : 21 April 2018
Pukul

: 07.00 - selesai

Tempat : Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro
E. Technical Meeting
Hari/Tanggal

:Kamis, 19 April 2018

Pukul

:14.00 WIB

Tempat

: Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro

F. Penanggung Jawab Lomba
·

Ria Marnita

:085853190462

·

Siti Alfin Nur Laila

:085745972378

