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PETUNJUK TEKNIS
LOMBA TAHFIDZ QURAN
SMP/MTs DAN SMA/MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
1.

Peserta adalah siswa SMP/MTs dan SMA/MA sederajat yang
merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah, dibuktikan
dengan fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan
Kepala Sekolah. KTS atau Surat Keterangan Kepala Sekolah
yang asli dapat dilampirkan saat pendaftaran ulang.

2.

Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 saat
pendaftaran untuk keperluan administrasi.

3.

Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,

4.

Pendaftaran

dapat

dilakukan

secara

online

melalui

www.flash.sman-modalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
5.

Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh
SMAN MOSA 2020

:

613.02.24.000006.1

a.n

FLASH

6.

Peserta diwajibkan memakai pakaian sekolah dan sesuai syariat
islam (bagi siswa putra diwajibkan memakai peci).

7.

Masing-masing SMP/MTs dan SMA/MA dapat mengirimkan
maksimal 2 (dua) orang perwakilan (putra dan putri).

8.

Kuota maksimal yang di terima adalah 35 (SMP/MTs), dan 35
(SMA/MA) peserta berdasarkan pendaftar tercepat.

9.

Nomor urut peserta akan diundi saat Technical meeting.

10. Juz yang diperlombakan adalah JUZ 28, 29, 30 (SMP/MTs), dan
JUZ 1, 2, 3 (SMA/MA).
11. Aspek yang dinilai :
a. Tajwid .
b. Makhrajul huruf.
c. Kelancaran.
d. Adab.
e. Irama tartil.
12. Bentuk soal yang diperlombakan untukSMP/MTs yaitu :
a. Sambung ayat

: 2 soal

b. Sambung surah

: 1 soal

c. Tebak nama surah

: 2 soal

d. Tebak arti nama surah : 1 soal

13. Bentuk soal yang diperlombakan untuk SMA/MA yaitu:
a. Sambung ayat

: 3 soal

b. Sambung surah

: 2 soal

c. Tebak surah

: 1 soal

14. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
15. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak
diperbolehkan untuk digantikan.
16. Peserta yang sedang menunggu giliran maupun yang telah
selesai, tidak dibenarkan mengganggu peserta lain yang
mengganggu jalannya lomba.
17. Peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30
menit sebelum acara dimulai dan melapor pada panitia.
18. Jika peserta sudah dipanggil tiga kali namun tidak ada di tempat
maka akan diturunkan ke nomor urut terakhir dan mendapat
pengurangan nilai.
19. Bersikap sopan sportif.

NB

:Untuk

informasi

lebih

lanjut

dapat

mengunjungi

www.flash.sman-modalbangsa.sch.id
flashfluorescence@gmail.com

,CP

situs

,e-mail
:

ke

0812-9940-9298

(Muhammad Ridha),0852-4442-9272 (Nabilla Farah Yasmin)
atau dapat ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.
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