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STANDAR KOMPETENSI 1:   

Menerapkan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

 Menjelaskan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. 

 Membedakan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah.  

 Menerapkan bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al” Qamariyah dalam bacaan 

surat-surat al-Quran dengan benar. 
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A. Pengantar 

Sebelum kita mempelajari materi-materi pokok dalam bab ini, terlebih 
dahulu kalian perlu memahami secara singkat apa yang dimaksud dengan al-
Quran dan Hadits. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantaraan Malaikat Jibril 
dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kerasulan Muhammad 
dan membacanya bernilai ibadah. Jadi al-Quran adalah benar-benar firman 
Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. lalu disampaikan kepada 
umatnya (umat Islam) yang terus dibaca dan dilaksanakan ajaran-ajarannya 
hingga sekarang. Melalui berbagai proses al-Quran kemudian dibukukan dalam 
bentuk Mushaf sehingga mudah dibaca dan dipelajari. Sekarang ini al-Quran 
sudah dicetak dengan bagus dalam berbagai ukuran dan dalam berbagai bentuk 
tulisan Arab (kaligrafi).  

Adapun Hadits atau sering juga disebut Sunnah adalah apa saja yang 
berasal dari Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun 
penetapannya. Jadi hadits bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Hadits Nabi 
ini merupakan penjelasan (bayan) yang lebih rinci dari al-Quran. Penjelasan 
hadits terhadap al-Quran ada yang berupa penguatan (ta’kid), perincian (tafshil), 
pengkhususan (takhshish), penentuan (taqyid), atau penetapan hukum baru 
(tasyri’). Dengan mempelajari al-Quran dan Hadits kalian akan memperoleh 
berbagai ajaran dan pedoman tentang dasar-dasar agama Islam yang meliputi 
aqidah (keimanan), syariah (fikih ibadah dan muamalah), dan akhlak (perilaku) 
mulia.  

Ketika masih di bangku SD kalian tentunya sudah belajar tentang baca 
tulis al-Quran (BTA), baik melalui bimbingan guru agama kalian di SD maupun 
melalui guru-guru ngaji di Taman Pendidikan al-Quran (TPA). Setelah kalian 
duduk di bangku SMP semangat untuk mempelajari dan mendalami al-Quran 
hendaknya terus kalian tingkatkan dan kalian harus berupaya pula untuk 
mengamalkan kandungannya. Dengan begitu kalian akan dapat menjalankan 
kehidupan di dunia ini dengan selamat dan sukses. Dalam salah satu hadits 
yang diriwayatkan oleh al-Hakim Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang 
mengamalkan isi kandungan al-Quran  berarti  dalam hidupnya tidak akan 
tersesat dari jalan yang buruk dan ia memiliki pegangan hidup yang abadi, 
dijamin kebenarannya, universal isinya dan tidak ada tandingannya”.  

Di bangku SMP ini kalian akan mempelajari beberapa hukum bacaan 
(kaidah-kaidah) dalam Ilmu Tajwid dan sekaligus menerapkannya dalam 
bacaan-bacaan yang ada dalam ayat-ayat al-Quran. Kaidah-kaidah ini 
diharapkan dapat menjadi alat untuk membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik 
dan benar. Tidak semua kaidah yang ada dalam Ilmu Tajwid akan kalian pelajari 
di SMP ini, tetapi hanya kaidah-kadiah pokok dan terpenting saja yang akan 
kalian pelajari.  

Di bangku SMP ini kalian juga akan mempelajari beberapa surat pendek 
dalam al-Quran, yakni yang terdapat dalam juz terakhir (juz 30/Juz ‘Amma). Di 
samping surat-surat pendek dalam al-Quran, kalian juga akan mempelajari 
hadits-hadits Nabi yang sangat populer yang isinya cukup penting untuk 
diketahui dan tentunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Khusus di kelas tujuh ini kalian akan mempelajari beberapa hukum 
bacaan dalam Ilmu Tajwid. Di semester satu kalian akan mempelajari hukum 
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bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah, dan di semester dua kalian akan 
mempelajari hukum bacaan nun mati/tanwin dan hukum bacaan mim mati. 
 
 
 

B. Hukum Bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 
 
 

 
Perlu diperhatikan: 

Membaca al-Quran merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt. 
Karena itu membaca al-Quran tidak bisa dengan seenaknya, tetapi harus 
mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Allah memberi nilai yang tinggi 
kepada hamba-Nya yang mau membaca al-Quran. Melalui sabdanya, Nabi 
Muhammad Saw. memberikan nilai kebaikan kepada setiap orang yang 
membaca al-Quran, yang nilainya untuk setiap huruf yang menjadi bagian 
dari kata yang ada dalam ayat-ayat al-Quran satu kebaikan. Jadi, jika kita 
membaca satu ayat yang kalau dihitung jumlah hurufnya ada seratus, 
maka nilai yang kita peroleh juga seratus kebaikan. Untuk meraih 
kebaikan yang banyak seperti itu, maka membaca al-Quran harus benar-
benar sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Ketentuan-
ketentuan mengenai cara membaca al-Quran dengan baik dan benar diatur 
dalam suatu ilmu yang disebut Ilmu Tajwid, yaitu ilmu untuk 
memperbagus bacaan al-Quran. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Ilmu 
Tajwid ini tidak diikuti, maka dapat menimbulkan kesalahan dalam 
pembacaan al-Quran yang akibatnya dapat mengakibatkan perubahan 
makna dari ayat-ayat Allah yang dibaca. Di sinilah arti pentingnya 
mempelajari Ilmu Tajwid bagi orang yang membaca al-Quran. 
 

 

Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, yang bukan bahasa kita. Bahasa 
Arab adalah bahasa yang juga menggunakan huruf-huruf Arab yang berbeda 
dengan huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf Arab dalam istilah ilmu Tajwid 
disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ini berjumlah dua puluh 

delapan huruf, yaitu   ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف ا  ب
.ق  ك  ل  م  ن  و  ه  ي   

Agar kita dapat membaca al-Quran dengan benar maka kita harus 
mengikuti cara bagaimana orang Arab membaca atau melafalkan al-Quran. 
Allah Swt. memerintahkan agar kita membaca al-Quran dengan tartil (Q.S. al-
Muzzammil (73): 4), yaitu membaca al-Quran dengan perlahan-lahan dalam arti 
dengan baik dan benar bacaannya. Khusus untuk membaca al-Quran ini para 
ulama sudah menulis dan menyusun suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan 
“Ilmu Tajwid”.  

Dalam Ilmu Tajwid dijelaskan berbagai aturan (hukum) mengenai bacaan-
bacaan terkait dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, seperti hukum 
nun mati/tanwin, hukum mim mati, hukum alif lam, hukum qalqalah, hukum 
tafhim dan tarqiq, hukum mad, dan lain sebagainya. Tidak semua hukum yang 
menjadi bagian dari Ilmu Tajwid itu diuraikan dalam buku ini, akan tetapi 
beberapa hukum penting saja yang diuraikan di sini. 
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Untuk mengawali uraian tentang Ilmu Tajwid ini, akan diuraikan hukum 

bacaan Alif Lam atau yang juga disebut dengan hukum Lam Ta’rif ( ْاَل). Lam Ta’rif 

adalah Alif Lam (“Al”) yang selalu digandeng dengan kata benda (isim) sehingga 
kata benda itu menjadi ma’rifah (tertentu/disebut secara khusus). Hukum Alif 
Lam (“Al”) ada dua macam, yaitu “AL” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah. 

 
 

Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa 
dilakukan misalnya adalah siswa langsung menelaah beberapa buku (literatur) 
Ilmu Tajwid, khususnya tentang Hukum Bacaan “Al” Qamariyah dan “Al” 
Syamsiyah sambil menelaah beberapa ayat al-Quran yang berisi bacaan-bacaan 
yang terkait. Diskusi bisa dilakukan untuk menemukan perbedaan antara kedua 
hukum bacaan tersebut. Bisa juga guru memberikan penjelasan singkat tentang 
topik tersebut kemudian menemani siswa dalam menelaah buku-buku literatur. 
Tentunya masih banyak alternatif lain untuk mengisi kegiatan pembelajaran di 
kelas maupun di luar kelas. 

 
 

1. Hukum bacaan “Al” Qamariyah 

“Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang 
diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14 

huruf, seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat:  َك َوَخْفاَْبِغ َحج
) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه ( yaitu huruf-huruf  َعِقْيَمــةْ  . Cara 

membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar), yakni tetap kelihatan bacan lam 
sukunnya. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan 

Izhhar Qamariyah ( ◌ْ ِإْظَهاْر َقَمرِية ) . 

Adapun contoh dari masing-masing huruf qamariyah yang didahului oleh 

alif lam (ال) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 أ bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َاَحدُ  َاْ◌َالَحدُ  .1 

رُ  .2  رُ اَ  َاْ◌لَبِصيـْ  ب bertemu dengan huruf َالْ  ْل َبِصيـْ

 غ bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َغُفْورُ  َاْ◌لَغُفْورُ  .3 

 ح bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َحِلْيمُ  َاْ◌حلَِلْيمُ  .4 
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 ج bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َجِحْيمُ  َاْ◌َجلِحْيمُ  .5 

 ك bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َكِرميُْ  َاْ◌لَكِرْميُ  .6 

 و bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َوُدْودُ  َاْ◌لَوُدْودُ  .7 

رُ  .8  رُ  َاْ◌خلَِبيـْ  خ bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َخِبيـْ

 ف bertemu dengan huruf َالْ  َاْل فَـتاحُ  َاْ◌لَفتاحُ  .9 

 ع bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َعِلْيمُ  َاْ◌لَعِلْيمُ  .10

 ق bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َقِديـْرُ  َاْ◌لَقِديـْرُ  .11

 ي bertemu dengan huruf َالْ  َاْل يـَْومُ  َاْ◌ليَـْومُ  .12

ْؤِمنُ  .13
ُ
 م bertemu dengan huruf َالْ  َاْل ُمْؤِمنُ  َاْ◌مل

 ه bertemu dengan huruf َالْ  َاْل َهاِدىْ  َاْ◌هلَاِدىْ  .14
 

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa semua huruf yang berada 
setelah alif lam (Al) dibaca jelas dan tidak terpengaruh oleh bacaan lainnya. Hal 
ini akan berbeda ketika huruf-hurufnya bukan lagi huruf qamariyah, seperti 
yang akan dijelaskan di bawah ini. 

 
 

2. Hukum bacaan “Al” Syamsiyah  

“Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda 
(isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah yang 
jumlahnya juga ada 14 huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf 

qamariyah, yakni ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل. Cara membaca “Al” 

Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke 
huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke 
dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya, atau seolah-seolah dengan 
membuang lam sukun dan mentasydidkan huruf-huruf syamsiyah. Karena 
membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering 

juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ◌ْ ِإْدَغاْم َمشِْسية ) . 

Adapun contoh dari masing-masing huruf syamsiyah yang didahului oleh 

alif lam (ال) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 1.  ةُ آاَلطةُ آَاْط طَا مَالْ  م bertemu dengan huruf ط 

 ث bertemu dengan huruf َالْ  َاْث ثَاِقبُ  اَلثاِقبُ  .2 

لْ اَ  َاْص َصبُـْورُ  اَلصبُـْورُ  .3   bertemu dengan huruf ص 

 ر bertemu dengan huruf َالْ  اَْر َرِحْيمُ  اَلرِحْيمُ  .4 

 ت bertemu dengan huruf َالْ  َاْت تـَوابُ  اَلتـوابُ  .5 

 ض bertemu dengan huruf َالْ  ىَاْض ُضحٰ  ىاَلضحٰ  .6 

 ذ bertemu dengan huruf َالْ  اَْذ ذِْكرُ  اَلذْكرُ  .7 

 ن bertemu dengan huruf َالْ  َاْن نَِعْيمُ  اَلنِعْيمُ  .8 

اِعىْ  .9  َالْ  اَْد َداِعىْ  اَلد bertemu dengan huruf د  
ْيعُ  اَلسِمْيعُ  .10  س bertemu dengan huruf َالْ  َاْس مسَِ

11.  لاَلظ  َالْ  َاْظ ِظل bertemu dengan huruf ظ 

 ز bertemu dengan huruf َالْ  رُ اَْز ُزوْ  اَلزْورُ  .12

  ش bertemu dengan huruf َالْ  َاْش َشُكْورُ  اَلشُكْورُ  .13
 ل bertemu dengan huruf َالْ  َاْل لَْيلُ  اَللْيلُ  .14

 
Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa bacaan “Al” (alif lam) yang 

bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah menjadi hilang dan lebur ke dalam 
huruf-huruf syamsiyah tersebut, sehingga seolah-olah yang terjadi adalah 
mentasydidkan huruf-huruf syamsiyah tersebut. 

 
 

3. Perbedaan hukum bacaan “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah 

Dari uraian tentang “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah di atas maka 
dapatlah kalian mengetahui perbedaan antara keduanya. Untuk memudahkan 
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kalian mengidentifikasi perbedaan antara “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah 
maka di bawah ini akan disebutkan beberapa perbedaan tersebut, yakni: 
a. Dilihat dari huruf-hurufnya kedua hukum bacaan itu jelas sekali 

perbedaannya. Dalam hukum bacaan “Al” Qamariyah, huruf-huruf yang 
bertemu dengan “Al” disebut huruf-huruf qamariyah, sedang dalam hukum 
bacaan “Al” Syamsiyah, huruf-huruf yang bertemu dengan “Al” disebut huruf 
syamsiyah. 

b. Dilihat dari cara membacanya kedua hukum bacaan itu juga jelas sekali 
perbedaannya.  Dalam hukum bacaan “Al” Qamariyah, “Al” dibaca jelas 
(izhhar) dan tidak terpengaruh dengan huruf-huruf yang bertemu dengannya, 
yakni huruf-huruf qamariyah yang jumlahnya 14, sedang dalam hukum 
bacaan “Al” Syamsiyah, “Al” tidak dibaca jelas (izhhar) tetapi hilang dan lebur 
ke dalam huruf-huruf syamsiyah yang bertemu dengannya.  

c. Untuk memudahkan kalian untuk mengidentifikasi perbedaan kedua hukum 
bacaan tersebut, kalian dapat melihat bentuk tulisan yang ada di masing-
masing lafazh dalam kedua hukum bacaan tersebut. Untuk hukum bacaan 

“Al” Qamariyah, “Al” ditandai dengan harakat sukun ( ْـ), sedang untuk hukum 

bacaan “Al” Syamsiyah, “Al” tidak ditandai dengan harakat sukun ( ْــ), tetapi 

yang kalian lihat adalah bahwa huruf-huruf yang bertemu “Al” itu ditandai 

dengan harakat tasydid ( ّـ). 
 
C. Mempraktikkan hukum bacaan “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah 

dalam surat-surat al-Quran. 
 

Agar kalian benar-benar memahami “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah 
dengan baik dan dapat mempraktikkan bacaannya dengan benar kalian harus 
banyak berlatih dan banyak membaca ayat-ayat al-Quran. Sambil membaca 
ayat-ayat tersebut, kalian perhatikan contoh-contoh kalimat yang mengandung 
bacaan “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah. 

Untuk membantu kalian dalam menguasai hukum bacaan “Al” Qamariyah 
dan “Al” Syamsiyah, cobalah kalian membaca ayat-ayat al-Quran yang akan 
dikemukakan di bawah ini kemudian kalian menulis di buku kerja kalian mana 
contoh-contoh bacaan dari ayat-ayat tersebut yang termasuk hukum bacaan “Al” 
Qamariyah dan mana yang termasuk hukum bacaan “Al” Syamsiyah. 
 

1. Al-Quran surat adl-Dluha (93): 1-11: 

ـــــحٰ  ـــــِل ِإَذا َســـــجٰ ) ١(ى َوالض ـــــا َودَعـــــَك َربـــــَك َوَمـــــا َقلـــــ) ٢(ى َواللْي ) ٣( ىٰ َم
ٌر َلَك ِمـَن اْألُوىلٰ َوَلْآل  َأملَْ ) ٥(ى َك َربـَك فَـتَـْرٰضـَوَلَسـْوَف يـُْعِطْيـ) ٤( ِخَرُة َخيـْ

ــْدَك يَِتيْ  ــجيَِ ــا َف ــَأغْ آَوَوَجــَدَك َعــ) ٧(ى ال فَـَهــدٰ آَوَوَجــَدَك َضــ) ٦(ى وٰ اٰ ًم  ٰىن ِئًال َف
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ــيْ ) ٨( ــا اْلَيِت ــَفَأم ــْر َم َف ــ) ٩(َال تـَْقَه ــا الس َهــْر آَوأَم ــَال تـَنـْ ــِة َوأَ ) ١٠(ِئَل َف ــا بِِنْعَم م
 َرب ١١-١: الضحى () ١١(ْث َك َفَحد( 

 
Artinya: “1.  Demi waktu matahari sepenggalah naik. 2.  Dan demi malam 
apabila telah sunyi.  3.  Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu.  4.  Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. 5.  
Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu 
menjadi puas.  6.  Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungimu.  7.  Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 
memberikan petunjuk.  8.  Dan Dia mendapatimu sebgai orang yang kekurangan, 
lalu Dia memberikan kecukupan? 9. Adapun terhadap anak yatim maka 
janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.  10.  Dan terhadap orang yang minta-
minta maka janganlah kamu menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu 
maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)”. 
 

Dari sebelas ayat di atas cobalah kalian perhatikan bacaan-bacaan yang 
termasuk “Al” Qamariyah dan bacaan-bacaan yang termasuk “Al” Syamsiyah. 
Jika perlu buatlah dua tabel seperti di atas, satu untuk bacaan-bacaan “Al” 
Qamariyah dan yang satu untuk bacaan-bacaan “Al” Syamsiyah.  
 
 

2. Al-Quran surat al-‘Adiyat (100): 1-11: 
 

ـــــْدًحا َفاْلُموْ ) ١(َواْلَعاِديَـــــاِت َضـــــْبًحا  َـــــاِت َق ـــــاْلُمِغيْـ ) ٢(رِي ) ٣(َراِت ُصـــــْبًحا َف
ـــِه َمجًْعـــا ) ٤(َفـــأَثـَْرَن بِـــِه نـَْقًعـــا  ـــوْ ) ٥(فَـَوَســـْطَن ِب ْنَســـاَن ِلَربـــِه َلَكنُـ ) ٦(ٌد ِإن اْإلِ

أَفَــَال يـَْعَلــُم ِإَذا ) ٨(ٌد ِديْ اْخلَـْريِ َلَشــ ِحلُــب  ’َوِإنــه) ٧(ٌد لِــَك َلَشـِهيْ ى ذٰ َعٰلــ ’َوِإنـه
َربـُهــْم ِِــْم يـَْوَمِئــٍذ  ِإن ) ١٠(ِر َل َمـا ِيف الصــُدوْ َوُحصــ) ٩(ِر بـُْعثِـَر َمــا ِيف اْلُقبُـــوْ 

 َ١١-١: العاديات() ١١(ٌر ِبيْـ خل.( 
 
Artinya: “1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. 2.  
Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya). 3. Dan kuda 
yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. 4 Maka ia menerbangkan debu. 
5. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 6.  Sesungguhnya manusia 
itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya. 7. Dan sungguh 
manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya. 8. Dan sesungguhnya dia 
sangat bakhil karena cintanya kepada harta. 9. Maka apakah dia tidak 
mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. 10. Dan 
dilahirkan apa yang ada di dalam dada. 11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada 
hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.” 
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Dari sebelas ayat di atas, lakukanlah seperti yang kalian lakukan pada 
surat adl-Dluha, yakni cobalah kalian perhatikan bacaan-bacaan yang termasuk 
“Al” Qamariyah dan bacaan-bacaan yang termasuk “Al” Syamsiyah dengan 
membuat tabel untuk hukum bacaan keduanya.  

 
 

 
Yang harus kalian lakukan: 

Banyak-banyaklah berlatih membaca ayat-ayat al-Quran di rumah agar 
bacaan kalian semakin baik dan kalian benar-benar menguasai hukum 
bacaan “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah dari contoh-contoh ayat al-Quran 
yang kalian baca. Mulailah dengan membaca ayat-ayat al-Quran dalam 
surat-surat pendek yang ada di Juz 30 (Juz ‘Amma) sambil memperhatikan 
bacaan-bacaan yang termasuk “Al” Qamariyah dan “Al” Syamsiyah. Jika 
perlu, kalian tulis bacaan-bacaan tersebut dengan menyendirikan bacaan-
bacaan yang termasuk “Al” Qamariyah dan bacaan-bacaan yang termasuk 
“Al” Syamsiyah. Agar lebih praktis lagi gunakan tabel seperti pada contoh di 
atas.  

 

 
 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
1. Ilmu yang mempelajari cara membaca al-Quran dengan baik dan benar 

disebut … 
A. Ilmu Fikih     B. Ilmu al-Quran 
C. Ilmu      D. Ilmu Tafsir 

 
2. Jumlah huruf hijaiyah yang terkait dengan hukum bacaan dalam Ilmu 

Tajwid adalah ... 
A. 25 huruf                                   B. 26 huruf 
C. 28 huruf                                      D. 30 huruf 

 

3.  Hukum bacaan “Al” (Alif Lam / ال) jika bertemu dengan huruf hijaiyah 

adalah … 
      A. Izhhar Qamariyah                       B. Idgham Syamsiyah 
      C. Kedua (A dan B) benar                 D. Kedua (A dan B) salah 

 

4.  Alif lam yang bertemu dengan huruf ha’ seperti dalam  kata  َِْلْيمُ َاحل  termasuk 

dalam hukum bacaan … 
       A. Izhhar Halqi                            B. Izhhar Qamariyah 
       C. Idgham Syamsiyah                      D. Idgham Bighunnah 
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5.   Sedang kata َحىاَلض  termasuk dalam hukum bacaan … 

      A. Izhhar Syafawi                      B. Idgham Bilaghunnah 
      C. Idgham Syamsiyah                       D. Izhhar Qamariyah 
 
6.  Jumlah huruf hijaiyah yang termasuk huruf-huruf qamariyah adalah ... 
      A. Sepuluh    B. Dua belas 
      C. Empat belas    D. Lima belas 
 
7.  Di bawah ini yang termasuk huruf qamariyah adalah ... 

      A. Sin (س)    B. ‘Ain (ع) 

      C. Lam (ل)    D. Nun (ن) 

 

8.  Kata  ِئلَ آالس  dalam ayat  ا السَهرْ آَوأَم ِئَل َفَال تـَنـْ  termasuk dalam hukum 

bacaan ... 
      A. Idgham Mimi    B. Idgham Jinsi 
      C. Idgham Bilaghunnah  D. Idgham Syamsiyah 
 
9. Untuk memudahkan mengindentifikasi hukum bacaan “Al” Qamariyah di 

antaranya adalah sebagai berikut ... 
      A. Kata “Al” lebur ke dalam huruf yang ditemuinya. 
      B. Kata “Al” dalam bacaan “Al” Qamariyah ditandai dengan harakat sukun. 
      C. Huruf yang berada sesudah “Al” ditandai dengan harakat tasydid. 
      D. Huruf yang ditemui “Al” ditandai dengan harakat sukun. 
 
10. Di antara ayat-ayat di bawah ini yang mengandung hukum bacaan “Al” 

Qamariyah adalah ...  

      A.  ٰحىَوالض     B. ٌر َلَك ِمَن اْألُوىل ◌ٰ َوَلْآلِخَرُة َخيـْ  

      C.  ْٰيِل ِإَذا َسجىَوالل    D.  ْا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ فََأم  

 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat! 

1.  Kata  ُاَْلَقارَِعة  termasuk dalam hukum bacaan … 

2. Sedang kata  ِْنيَوالتـ  termasuk dalam hukum bacaan … 

3. Hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut juga dengan hukum bacaan ... 
4. Sedang hukum bacaan “Al” Syamsiyah disebut juga dengan ... 

5. Hukum bacaan “Al” yang bertemu dengan huruf wawu (و ) adalah … 

6. Sedang hukum bacaan “Al” yang bertemu degan hurug nun (ن ) adalah … 

7. Alif lam (ال ) yang bertemu dengan huruf-hurug hijaiyah memiliki dua 

hukum bacaan, yaitu ... dan … 
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8. Huruf alif (ا) dan ba’ (ب) termasuk dalam huruf ... 

9. Adapun huruf sin (س) dan shad (ص) termasuk dalam huruf ... 

10.  Tanda yang paling mudah untuk mengetahui hukum bacaan “Al” Syamsiyah 
adalah harakat ... 

 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan “Al”? 
2. Jelaskan perbedaan antara Izhhar Qamariyah dan Idgham Syamsiyah! 
3. Sebutkan huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah! 
4. Jelaskan hukum bacaan “Al” pada ayat berikut: 

 )٣(فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا ) ٢(فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا ) ١(َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا 
5. Jelaskan juga hukum bacaan “Al” lam pada ayat berikut: 

َوَلْآلِخَرُة َخيـٌْر ) ٣(َما َودَعَك رَبَك َوَما قـََلى ) ٢(َواللْيِل ِإَذا َسَجى ) ١(َوالضَحى 
 )٤(َلَك ِمَن اْألُوَىل 

 


