
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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Nama Tarikh 

Ayat Surah : No Ayat 


	Surah  No yat: Al Infitar 82:5
	IP1: Ingat..Manusia telah diperdaya utk derhaka kpd Allah yang Maha Pemurah
	SP1: Ingat..fahami Al Quran dan cari ilmu supaya saya fahami apa tanggungjawap saya terhadap diri, keluarga , masyarakat & negara
	IP2: Leganya..Allah itu SifatNya Maha Pemurah
	SP2: Leganya..balasan akan diberi setimpal dengan amalan saya
	IP3: Saya jelas utk berhati2 dengan tipu daya tipu daya syaitan dan manusia yang akan menyebabkan saya derhaka pada Allah Yang Maha Pemurah
	SP3: Saya jelas utk fahami tanggungjawap saya semasa saya masih bernyawa
	IR: Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, Murahkan & Mewahkan lah aku dengan ilmu2 yang bermanfaat agar aku bertambah taat kpdMu.
	SR: Ya Allah, Ya Wahhab Allah yang Maha Memberi..Berikan daku kefahaman tentang tanggungjawapku agar aku selamat di dunia dan akhirat
	Nama: Azita Ayu
	Tarikh: 13/2/2017
	Ayat & Maksud: Maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan dilalaikan(nya)
	Tadabbur A: L2 82:4 - Dan apabila kubur dibongkar Saya fahami bahawa bila kiamat tiba, kubur2 akan dibongkarkan dan segala perbuatan saya ketika saya hidup akan di beritakan
	Tadabbur I: L2 82:6Wahai Manusia! Apa yang telah memperdayakan kamu(derhaka) terhadap TuhanMu yg Maha Pemurah
	Tadabbur S: L4 ( Tema: Tanggungjawap & ganjaran)Saya fahami bahawa kelak saya ada tanggunjawap dan diberi ganjaran setimpal
	AP1: Ingat..jangan lalai dan sentiasa alert bahawa setiap perbuatan ada kesannya pada diri sya sendiri
	AP2: Leganya..saya di beri peringatan ttg waktu bila mana kubur dibongkar , segala-galanya akan diperlihatkan
	AP3: Saya jelas untuk menmanfaatkan masa yang masih diberi oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan meninggalkan laranganNya agar tidak menyesal nnti
	AR: Ya Allah, Tuhan Yang Maha Berkuasa..Ampunkan lah dosa2ku, jadikan segala perbuatanku sebagai pahala bagiku


