
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!! saya kena merasa syukur dengan kehidupan saya selama ini.  Bukan merungut ke atas sesuatu kejadian.
	SP1: Ingat!! saya tak boleh menolak perintah ini (solat dan korban)kerana jika saya menolakknya saya akan terputus dari Rahmah Allah.
	IP2: Leganya bila tahu banyak Rahmat Allah bersama saya.. saya hanya perlu beribadah dan bersyukur.
	SP2: Leganya kerana saya tahu bahawa solat dan korban adalah cara untuk mendekatkan dri kepada Allah.
	IP3: Saya jelas bahawa solat dan korban adalah satu cara mendekatkan diri kepada Allah.
	SP3: Saya jelas bahawa solat dan korban adalah cara ritual saya untuk menunjukkan rasa syukur seorang hamba. dan saya tak boleh menolakknya.
	IR: Ya Allah, ampunkanlah diriku yang tidak mendirikan solat dengan bersungguh sungguh.  Berikan aku nikmat bangun malam untuk aku menzahirkan rasa syukur ku kepadamu.  Semoga aku tidak tergolong dari mereka yang terputus dari Rahmatmu.
	SR: Ya Allah, ampunkanlah diriku yang serba daif dari segi tuturkata, ilmu dan kemiskinan amalan.. tuntuni lisan ku, perbuatan ku, jalan hidupku agar aku menjadi hamba yang bersyukur.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Maka laksanakanlah Solat kerana Tuhanmu,dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)
	Surah No Ayat: Al-Kawthar:108:2
	I: 1. Ayat ini memberi tahu saya akan perintah Solat dan berkorban.Ini merupakan Ibadah saya untuk dekat kepada Allah.2. Ayat ini mengajak kita untuk merasa syukur akan nikmat yang telah Allah berikan dengan banyak.
	A: 1. Allah memberitahu bahawa dia memberi nikmat yang banyak.2. Allah perintahkan untuk Solat dan korban untuk mendekatkan diri kepada Allah.3. Allah memberitahu bahawa orang yang membeci suruhan Rasul itu adalah orang yang terputus dari Rahmat Allah.
	S: 1.Allah memberi tahu akan nikmat yang banyak di berikan kepada umat manusia Sebagai tunduk rasa syukur atas nikmat yang di berikan, diperintahkan dengan mendirikan solat dan laksanakanlah korban untuk lebih dekat kpd Allah.2. Bagi mereka yang menolaknya adalah orang yang terputus dari Rahmat Allah.
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat!  Allah dah beri nikmat yang banyak.  Sebagai tanda terima kasih saya harus mendirikan solat dan korban.
	AP3: Saya jelas, Allah dah beri banyak nikmat kepada saya.  Saya kena dirikan solat dan berkorban untuk terus dekat kpd Allah dan tidak boleh terputus dari Rahmahnya.
	AP2: Syukur kerana saya di berikan akan Rahmah Allah melalui solat dan korban. Saya harus terus laksanakan ini.
	AR: Ya Allah, ampunkan aku kerana dahulu aku antara orang yang mengambil mudah akan perintah solat dan ibadah korban.. Terima kasih Allah... setelah engkau beri nikmat ini... perbaikilah amalan ku dan jagalah lisan dan perbuatan ku.. agar aku menjadi hamba yang dekat kepada mu


