
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! 
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Hakcipta Creative Commons @ 2016 

Boleh disalin dan dibanyakkan dengan memberi kredit kepada www.akademisinergi.com 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran 

(BDQ Canvas) versi 2.0 

Nama Tarikh 
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	IP1: Ingatlah buat kerana Allah. Sebaik-baik ganjaran adalah pahala yang Allah.
	SP1: Ingat Haji adalah rukun islam ke-5 yang wajib dilaksanakan. 
	IP2: Leganya saya buat perkara dengan ikhlas.Tanpa mengarapakan ganjaran dari orang. 
	SP2: Leganya Ka’bah bukan hanya Pusat Ibadah saja. Tapi juga Pusat untuk mengatur urusan dunia. Jika para jenderal-jenderal Islam dari seluruh dunia berkumpul pada Musim Haji dan mengatur strategi serta saling bantu.
	IP3: Saya jelas ikhlas tu milik Allah, maka buat kebaikkan moga keikhlasan utk Allah berikan pada kita
	SP3: Saya jelas Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia.
	IR: Ya Allah! Jagalah hatiku, setaip perkara yg berlaku, aku buat keranaMu.
	SR: Ya Allah jemputlah aku jadi tetamu ke rumah suciMu. izinkan aku ziarah makam Nabi Muhamaad saw
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 28/02/2017
	Ayat Quran: Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersaie (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui.
	Surah No Ayat: Al BaqarahNo Surah : 2No Ayat : 158
	I: Didiklah diri Sehingga ia gemar untuk mengerjakan perkara kebajikan.
	A: Al Alim - Yang Maha Mengetahui!
	S: Seruan kepada orang mukmin.Tema : Identiti teguh menjadi pemimpin.
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat segala perbuatan saya Allah tahu dan tiada satu pon terselindung.
	AP3: Saya jelas untuk berhati2 dlm perbuatan saya.
	AP2: Leganya saya tidak perlu berpura2, Allah akn lindugi saya
	AR: Ya Allah. Engkau Maha Mengetahui, jagai aku supaya aku selalu ingat padaMu


