
Tadabbur (horizontal) / 

Tazakkur (vertikal) 

A ALLAH  
Apakah kaitan dengan Allah/ tauhid?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya makin dekat dengan Allah. 

Perhatikan wahyu 

I IBADAH  
Apakah kaitan dengan ibadah/ kehambaan yang membawa saya sampai ke akhirat?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya seorang hamba yang khusyuk? 

Perhatikan alam 

S SIRATH 
Apakah kaitan dengan siraath/ jalan hidup terdahulu/ akhlak/ life style?  

Bagaimana ayat ini mampu memajukan lifestyle saya? 

Perhatikan sejarah 

TADABBUR 
L1 - Satu ayat 
L2 - Sebelum dan selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Pembukaan/ penutup surah 
L6 - Perkataan dgn ayat/surah lain  
L7 - Konsep dengan ayat/surah lain 
L8 - L1-L7 dengan Hadith 
 

   

P1 Peringatan 

Apakah perkara yang saya tidak 

buat?  

Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati? 

INGAT! 

AP1 IP1 SP1 

P2 Penawar  

Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya? 

LEGANYA... 

AP2 IP2 SP2 

P3 Petunjuk  

Apakah keputusan yang saya perlu 

buat hari ini?  

Ayat ini memandu saya membuat 

keputusan. Apakah perlu dibuat? 

SAYA JELAS UNTUK ... 

AP3 IP3 SP3 

R Rahmat  
Apakah kelemahan fizikal, intelek dan 

emosi saya dalam isu ini?  

Allah akan menyelesaikan isu ini 

dengan  rahmatNya. Apa doanya? 

YA ALLAH! 

AR IR SR 
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Nama Tarikh 
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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat!  Pada hari Akhirat tiada siapa yang terkecuali dan saya wajib meyakini hari ini dan sentiasa mengesakan Allah.
	SP1: Ingat! pada hari akhir akan ada di kalangan manusia di tinggikan dan direndahkan darjatnya. Maka teruslah memuji namaNYA dan berzikir untuk sentiasa tergolong dalam golongan kanan.
	IP2: Syukur kerana Allah telah memberi tahu akan hadir hari yang dahsyat ini dimana saya harus meyakini kehadirannya dan sentiasa mengESAkan Allah.
	SP2: Leganya kerana Allah telah memberitahu di hari akhir akan ada golongan kanan dan kiri. Saya harus berusaha untuk sentiasa berada di golongan kanan dengan terus berzikir dengan namaNYA.
	IP3: Saya jelas bahawa tiada siapa terkecuali utk berdepan dengan hari akhir.Saya juga jelas bahawa Meyakini dan Mengesakan Allah itu adalah sebahagian dari Iman dan saya wajib percaya.
	SP3: 1. Saya jelas bahawa pada hari tersebut akan ada golongan yang di rendahkan dan di tinggikan darjatnya.  56:32. saya jelas terdapat 3 golongan pada hari akhir di mana golongan kanan adalah orang yang beruntung mana golongan kiri adalah orang yang rugi mana dan puak ke3 adalah puak terdahulu yang mengerjakan kebaikan 56:103.Saya harus bermohon utk berada pada pihak Kanan atau puak terdahulu.
	IR: Ya Allah, Ampunkan saya kerana walau telah di peringatkan akan hadir hari Kiamat masih lalai dan leka akan ibadah yang harus saya lakukan.  Bantulah saya dalam mencapai ibadah yang terbaik dalam mencari Redhamu Ya Rabb.
	SR: Ya Allah, Ampunkan saya kerana saya seharusnya gerun yang amat akan hari ini, hanya sedikit perasaan takut sahaja yang menyelusuri hati saya wal hal ini adalah soal  yang sangat hebat.  Berilah saya supaya berada di golongan Kanan atau golongan terdahulu utk mendapatkan syurgamu YaRabb.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dasyatnya
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:4
	I: 1.  Allah sekali lagi memperingatkan akan hadir hari kiamat di mana tiada siapa terkecuali.(surah An-an'am : 1342. Tema surah ini adalah meyakini dan Mengesakan Allah.3. Ibadah yang harus di lalui adalah Percaya akan hari Akhir di mana salah satu dari rukun Iman.
	A: Allah memberitahu bahawa bumi akan goncang sekuatnya.Bilakah hari itu? Semoga kita kita di lindungi dari hari yang dahsyat itu.
	S: 1. Di awal ayat ini Allah mengambarkan suasana hari kiamat dan keadaan manusia yang di tinggikan dan di rendahkan darjatnya. 2. Di akhir surah ini Allah juga menerangkan golongan yang dekat dengan Allah di beri kenikmatan manakala puak kiri akan mendapat menerima azab.3. Allah memberi tahu untuk teruslah berzikir dengan namaNYA.
	LS: 5
	LI: 6
	LA: 1
	AP1: Ingat! Akan datang hari Akhir dan goncangannya sangat Dahsyat
	AP3: Saya jelas bahawa gocangan pada hari akhir amat dasyat dan saya harus beringat untuk terus berzikir untuk mendapat rahmah dan kasih sayang Allah
	AP2: Leganya Allah telah memberi tahu akan terjadinya hari yang sangat dahsyat.  Oleh itu saya harus terus beringat untuk terus berzikir untuk mendapat rahmah dan kasih sayang Allah
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang tidak dapat merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat itu.  Namun saya berlindung dari goncangan yang dahsyat ini. Bantulah saya Ya Rahman lindungi saya Ya Waliy


