
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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Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 

L L L 

Nama Penyemak 


	IP1: Ingat jadilah org bertakwa, sesunnguhnya org bertakwa org yg hampir dgnNya
	SP1: Ingat saya kena rujuk pada Al-Quran, kerana Allah tidak turun Al-Quran sia2 
	IP2: Leganya panduan dah diberi saya harus bertenang dalam menguruskan urusan saya. 
	SP2: Leganya saya panduan telah diberi, saya perlu yakin
	IP3: Saya jelas untuk minta bantu dariNya. Bagi saya dapat redhaNya
	SP3: Saya jelas keputusan saya mesti berlandaskan pada yg menuju ke akhirat.
	IR: Ya Allah bagi aku masa untuk belajar & terus belajar tanpa jemu.
	SR: Ya Allah jadikan aku yang selalu ingat padaMu, jangan biarkan aku lalai.
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 01/03/2016
	Ayat Quran:  (Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): "Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan".
	Surah No Ayat: Al A'rafNo Surah : 7No Ayat : 3
	I: Ingatlah! Yang utama dan wajib dituruti itu adalah apa yang ada disisi Allah.
	A: Al Malikul Mulk - Yang Maha Pemilik  Pemilik kerajaan/Pemilik kekuasaan. 
	S: Al-Quran Bukan hendak menyusahkan. Tema : Jadilah golongan syurga, bukan golongan atas pagar.
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat jadikan panduan dari sirat Nabi2 sebagai pemimpin yg diutuskan oleh Allah.
	AP3: Saya jelas untuk terus belajar kerana ramai kisah nabi2 untuk sy mengetahui.
	AP2: Leganya keputusan yang saya buat berdasarkan pengalaman yang saya buat boleh dikiatkan dgn kisah2 Nabi
	AR: Ya Allah engkau telah menajar kami, berikan saya kefahaman dan semua urusan supaya aku kembali padaMu.


