
KISI – KISI PENULISAN SOAL UJI KOMPETENSI
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Jenis Sekolah : SMP
Mata Pelajaran : BTQ
Kelas : VIII
Kurikulum Acuan : KTSP
Alokasi Waktu : 90 Menit
Jumlah Soal : 45 PG = 30 Isian = 10 Uraian = 5 Menulis
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No & Bentuk
Soal
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1 8.1.1 Menjelaskan Hukum bacaan
Tafkhim dan Tarqiq pada lafzul
jalalah

Lafdzul Jalalah

o Menjelaskan pengertian Hukum bacaan
Tafkhim dalam Lafdzul Jalalah dengan
benar

o Menjelaskan pengertian Hukum bacaan
Tarqiq dalam Lafdzul Jalalah dengan
benar

o Menyebutkan ciri bacaan yang dibaca
tafkhim

o Menyebutkan ciri bacaan yang dibaca
tarqiq
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8.1.2 Menerapkan tafkhim dan tarqiq
pada lafzul jalalah hukum bacaan
surah-surah al-qur’an dengan
benar

o Disajikan bacaan Q.S Al-Ikhlas ayat 1,
siswa dapat menyebutkan hukum bacaan
tersebut dengan benar

o Disajikan bacaan Q.S al-fatihah ayat 1,
siswa dapat menyebutkan hukum bacaan
tersebut dengan benar

o Peserta didik dapat menunjukan contoh
hukum bacaan tarqiq

o Peserta didik dapat menunjukan contoh
hukum bacaan tafkhim

o Disajikan Q.S al-Ikhlas, peserta didik
dapat mengidentifikasikan hukum
bacaan Tafkhim dalam surat tersebut
dengan benar

o Di sajikan 5 potongan ayat al-qur’an,
peserta didik dapat mengidentifikasikan
contoh hukum bacaan lam tarqiq

o Disajikan Q.S. An-nasr ayat 1, siswa
dapat menentukan hukum bacaan lafzul
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jalalah pada bacaan tersebut
o Peserta didik dapat menuliskan 2 contoh

hukum bacaan lafzul jalalah tarqiq
o Peserta didik dapat menuliskan 2 contoh

hukum bacaan lafzul jalalah tarqiq
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2 8.2.1 Menjelaskan Hukum bacaan "Ra"

Hukum Bacaan “Ra”

o Menjelaskan pengertian Hukum bacaan
Tafkhim dalam Hukum "Ra" dengan
benar

o Menjelaskan pengertian Hukum bacaan
Tarqiq dalam Hukum "Ra" dengan benar

o Menjelaskan pengertian hukum bacaan
Tafkhim/Tarqiq pada hukum Ra

11

12

13

8.2.2
.

Menerapkan hukum bacaan ra
dalam bacaan surah-surah al-
qur’an dengan benar

o Disajikan bacaan al-qur’an, peserta
didik dapat mengidentifikasikan hukum
bacaan ra tafkhim dalam surat tersebut
dengan benar

o Disajikan bacaan, peserta didik dapat
mengidentifikasikan hukum bacaan ra
tarqiq dalam surat tersebut dengan
benar

o Disajikan Q.S. Al-lahab ayat 4, peserta
didik dapat menentukan hukum bacaan
Ra

o Disajikan potongan ayat al-qur’an,
peserta didik dapat menentukan hukum
bacaan Ra
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8.2.3 Menuliskan contoh hukum bacaan
ra dengan baik dan benar sesuai
dengan kaidah

o Peserta didik dapat menuliskan 2 contoh
hukum bacaan RA Tafkhim dengan
benar

o Peserta didik dapat menuliskan contoh-
contoh hukum bacaan Tarqiq dengan
benar

o Peserta didik dapat menuliskan 2
contoh hukum bacaan RA tarqiq dengan
benar
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3 8.3.1 Menjelaskan Hukum Bacaan
Qolqolah

Hukum Bacaan Qalqalah

o Menjelaskan Hukum Qolqolah Shugra
dengan benar

o Menjelaskan Hukum Qolqolah Qubra
dengan benar!

o Disajikan 6 huruf hijaiyah, peserta didik
dapat menyebutkan huruf-huruf qalqalah
dari huruf-huruf tersebut
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8.3.2 Menerapkan Hukum Bacaan
Qolqolah dalam bacaan surah-
surah al-qur’an dengan benar

o Menunjukan contoh hukum bacaan
qalqalah sugra

o Disajikan Q.S al-Falaq ayat 2, Peserta
didik menentukan hukum qalqalah pada
bacaan tersebut
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o Disajikan Q.S.Al-alaq ayat 1-5, peserta
didik dapat menentukan jumlah contoh
qalqalah sugra dari bacaan tersebut

o Disajikan Q.S.Al-lahab ayat 1-5, peserta
didik dapat menentukan jumlah contoh
qalqalah kubra dari bacaan tersebut

o Disajikan Q.S.Al-lahab ayat 1-5, peserta
didik dapat menentukan ayat yang
mengandung contoh qalqalah sugra dari
bacaan tersebut

o Disajikan potongan ayat q.s. al-ikhlas,
peserta didik dapat menentukan hukum
bacaan qalqalah tersebut
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8.3.3 Menuliskan contoh-contoh
Hukum Qolqolah Shugra dan
Qubra dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah

o Menuliskan contoh hukum Qolqolah
Qubra dengan benar kata KHULIQA

o Peserta didik dapat menuliskan 2 contoh
hukum bacaan qalqalah sugra
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4 8.4.1
.

Memahami ketentuan huruf-huruf
hijaiyah yang dibaca panjang dan
pendek

Mad

o Menjelaskan pengertian mad
o Peserta didik dapat menentukan panjang

minimal harkat pada bacaan mad
o Peserta didik dapat menyebutkan jumlah

huruf mad
o Peserta didik dapat menunjukan salah

satu huruf mad
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5 8.5.1 Menjelaskan ketentuan hukum
bacaan mad thobi'i/ asli

Mad Asli/ Mad Thabi’i

o Peserta didik dapat menentukan panjang
bacaan mad tabii
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8.5.2 Menuliskan contoh-contoh hukum
bacaan mad thabi’I dan menulis
QS.Al-Fiil

o Disajikan Q.S. al-lahab ayat 3, peserta
didik dapat menentukankan contoh
bacaan yang dibaca mad tobii

o Menentukan contoh-contoh Hukum Mad
Thobi'i

o Menyalin Q.S. al-fiil ayat 2
o Menuliskan QS.Al-Fiil
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