
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 
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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat..saya ini jahil, Allah Maha Mengetahui & Maha Mengenal. 5 urusan Allah yg ghaib x tak akan diketahui dgn pasti adalah kiamat, turunnya hujan  kandungan, future saya dan tempat kematian saya. Maka saya mesti berdoa agar hidup saya membawa erti dan kebaikan utk diri saya 
	SP1: Ingat..saya juga mesti mendidik anak2 dengan baikSaya mesti sampaikan pesanan Loqman ini kpd anak2
	IP2: Leganya...Allah Yang Maha Mengetahui & Maha Mengenal yg mentadbir hidup saya adalahTuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Penerima Taubat.
	SP2: Leganya..ada ips utk didik anak2 dalam Al Quran
	IP3: Saya jelas untuk sentiasa berbuat baik kpd ibubapa saya, dan bersyukur kpd Allah dan kedua ibubapa saya kerana itu suruhan Allah kerana Allah Maha Mengetahui.
	SP3: Saya jelas..utk jadikan Tips dari Loqman ini untuk mendidik diri dan anak2. Sy jelas untuk menyampaikannya secepat mungkin kpd anak2 saya.
	IR: Ya Allah, Ya AlimTuhan Yg Maha Mengetahui Maha Mengenal Ya Bari Tuhan Yang maha Mengatur, Aturkan esok dan future saya supaya saya selamat di Alam Kubur, Padang Masyar dan selamat dari azab NerakaMu
	SR: YA Allah, Tuhan yang Mengajarkan segala sesuatu kpd saya...Bantu saya untuk mendidik anak2 saya supaya menjadi hambaMU yg bertaqwa dan besabar dan bersyukur.
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 28/3/2017
	Ayat Quran: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
	Surah No Ayat: Luqman:1431:14
	I: 31:34 Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada pd sisi Allah, dan Dia yg menurunkan hujan, & mengetahui apa yg ada di dlm rahim,& tidak ada seorang pun dpt mengetahui dgn pasti apa yg akan dikerjakan esok & tidak ada seorang pun tahu di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
	A: Allah perintahkan manusia utk berbuat baik kpd ibubapanya. Allah menerangkan ibu dlm keadaan lemah pabila mengandung dan ibu menyusukan anak dlm masa 2 tahun. Saya hendaklah bersyukur kpd Allah dan kpd mak & abah. Tak lama lagi saya akan kembali kpd Allah.
	S: Tema: Pendidikan Anak2 31: 13-19 Pesan Loqman:1.Jangan menyekutukan Allah, itu kezaliman yg besar2. Setiap perbuatan sebesar biji sawi hatta yg berada dlm batu/langit/bumi, nescaya Allah memberi balasan3. Laksanakan solat4.Suruh manusia berbuat baik dan cegahlah kemungkaran5. Sgt penting utk Berssabar atas apa yg menimpa diri6. Jangan sombong dan jgn berjalan di bumi dgn angkuh7. Berserdahana dlm berjalan dan lunakkan suaramu.
	LS: 4
	LI: 5
	LA: 1
	AP1: Ingat.. bersyukur dan taat kpd Allah.Ingat..bersyukur dan taatlah kpd ibu dan ayah.
	AP3: Saya jelas untuk berbuat baik kpd ibubapa dan mertua. Sy jelas utk menyampaikan ini kpd suami dan anak2 saya serta sahabat2 saya.
	AP2: Leganya saya..anak2 perlu taat kepada ibubapa, saya bersyukur Allah kurniakan anak.
	AR: Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim , ampunkanlah dosa2ku dan odsa2 kedua ibi bapaku, kasihani lah mereka sebagaimana mereka mengasihani daku semasa kecil.


