
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 

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 

Ayat Quran Surah : No Ayat 

L L L 

Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! untuk menjadi hamba ar-Rahman, saya perlu sentiasa menjawab dengan perkataan yang baik.
	SP1: Ingat! setiap hari saya perlu merendah diri dan menuturkan perkataan yang baik meskipun dikeji dan dihina
	IP2: Leganya saya apabila tergolong dalam hamba ar-Rahman dengan mengamalkan menjawab dengan perkataan yang baik
	SP2: Leganya saya kerana ayat ini menjadi motivasi kepada saya untuk berusaha menjadi hamba ar-Rahman yang merendah diri dan bercakap perkataan yang baik
	IP3: Saya jelas untuk sentiasa menjawab dengan perkataan yang baik
	SP3: Saya jelas untuk mengubah lifestyle saya menjadi hamba ar-Rahman yang merendah diri dan menuturkan perkataan yang baik
	IR: Ya Allah, jadikan lisanku sentiasa menuturkan perkataan yang baik apabila dikeji dan dihina. 
	SR: Ya Allah hiasilah hambaMu ini dengan akhlak yang terpuji. 
	Nama: SYUQAIRAH DANISYAH BINTI ABDUL RAHMAN
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 19 FEBRUARI 2017
	Ayat Quran: Adapun hamba-hamba ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "salam"
	Surah No Ayat: al-Furqan 25:63
	I: Hamba ar-Rahman ialah sentiasa menjawab dengan perkataan yang baik
	A: Ciri hamba ar-Rahman itu sentiasa berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila didatangi golongan jahil, dia menjawab dengan tenang.
	S: Lifestyle saya ialah merendah diri dan menuturkan perkataan yang baik apabila didatangi golongan jahil yang menghina
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat! saya sepatutnya sentiasa merendah diri dan tenang apabila dikeji atau dihina
	AP3: Saya jelas untuk sentiasa merendah diri dan tenang apabila dikeji atau dihina. 
	AP2: Leganya saya apabila menjadi hamba ar-Rahman yang merendah diri dan tidak marah apabila dihina
	AR: Ya Allah, jadikan aku hamba yang merendah diri dan tenang agar tergolong dalam hamba ar-Rahmanmu


