
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 - Ayat sama 
L2 - Sebelum dan Selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Perkataan dengan ayat lain  
L6 - Konsep/Tema dengan surah lain 
L7 - Konsep dengan ayat 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) 

Nama Tarikh 

Ayat Surah : No Ayat 


	Surah  No yat: AL MAIDAH5:57
	IP1: Ingat..Agama Islam adalah agama yang paling benar dan yang paling mulia yang diturunkan Allah melalui RasulNya
	SP1: Ingat..utk menjadi hamba yg bertaqwa dan beriman..saya mesti bermujahadah melawan nafsu
	IP2: Leganya..Allah telah memilih saya untuk dilahirkaN di dlm keluarga Islam  
	SP2: Leganya saya..saya berada di tanah air yang masih boleh mengamalkan agama Islam secara mudah dan tinggal di Selnagor yang ada baynak majlis ilmu
	IP3:  Jelaslah..Saya mesti mesti menjaga dan menyebarkan agama Islam sebagai agama yang sejahtera dan agama yang terbaik tanpa sebarang keraguan dan ketakutan
	SP3: Jelaslah..urusan agama adalah urusan terpenting dlm hidup sya
	IR: Ya Allah..Ya Rahman..Aku bersyukur kerana dilahirkan didalm keluarga ini, keluarga Islam.Maka Allah tolong perkuatkan aqidahku dan agamaku
	SR: Ya  Allah, selamatkan bumi kami dari pemimpin yang tidak faham agama, berikanlah pemimpin2 kami taufiq dan hidayah
	Nama: Azita Ayu
	Tarikh: 2/2/2017
	Ayat & Maksud: Wahai Org2 Beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu org2 yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan & permainan; iaitu di antara org2 yg diberi kitab sebelummu dan org2 kafir. Dan bertakwalah kpd Allah; jika kamu org2 yang beriman.Ayat ini adalah 
	Tadabbur A: Ayat ini mengajar org beriman untuk memilih pemimpin pada semua peringkat kehidupan saya
	Tadabbur I: Saya fahami bahawa saya bertanggungjawap untuk memastikan bahawa agama Islam tidak dijadikan bahan ejekan dan permainan
	Tadabbur S: Dalam PRU akan datnag ini..saya mesti memilih org bertaqwa sebagai pemimpin sya.Saya juga mesti meningkatkan potensi diri utk menjadi lebih bertaqwa
	AP1: Ingat..kita wajib memilih pemimpin yang bertaqwa agar agama Islam tidak dijadikan bahan ejekan & permainan oleh org2 Kristian , Yahudi & kafir
	AP2: Leganya..saya masih diberi peluang untuk memilih pemimpin 
	AP3: Saya jelas untuk berfikir dengan fikiran org bertaqwa untuk memilih kumpulan yang sya sertai dan pemimpin yang akan memimpin
	AR: Ya Allah, bantu lah kami. Jadikan kami org yang bertaqwa dan jadikan lah pemimpin2 kami dari golongan org bertaqwa juga


