
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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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 mesti menjaga hubungan saya dengan Allah (taqwa) dan juga hubungan saya sesama keluarga (manusia)
	SP1: Ingat..saya tidak boleh ambil harta anak yatim kerana itu adalah dosa besar. Saya mesti berhati2 apabila berurusan dgn mereka. Ingat..Allah beri perhatian, Allah sentiasa memerhatikan saya
	IP2: Leganya..Allah sentiasa menjaga & gerunnya , Allah sentiasa memerhatikan saya
	SP2: Leganya..Allah itu Maha Adil terhadap hak2 wanita samada anak yatim atau tidak.
	IP3: Saya jelas bahawa saya mesti menjaga hubungan dgn Allah & diikuti dengan hubungan dgn manusia. Saya mesti tingkatkan nilai taqwa saya dan saya mesti berusaha utk berbuat baik pada manusia
	SP3: Saya jelas bahawa..saya juga perlu adil dalam kesemua keadaan
	IR: Wahai Allah, Tuhan Yang Maha Menjaga..Jagalah saya sehingga ke akhir nafas saya agar saya tetap teguh beriman dengan sebenar2 iman terhadap agamaMu.
	SR: Ya Allah, Ya Ad'l..berikan aku kekuatan & kesabaran serta ilmu untuk berlaku adil terhadap semua org yg mempunyai hak ke atas ku.
	Nama: AZITA AYU
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Wahai Manusia! Bertakwalah kpd Tuhanmu, yg telah menciptakanmu dari diri yg satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) drpd dirinya ; & dari kedua2nya Allah mengembang biakkan lelaki & perempuan yg banyak. Bertaqwalah kpd Allah yg dgn namaNya kamu saling meminta & peliharalah hubungan kekluargaan. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga & mengawasimu. 
	Surah No Ayat: An Nisa:14:1
	I: Allah memerintahkan agar: ~manusia bertakwa kpdNya, Allah bagitahu bahawa manusia selalu menyebut namaNya ketika meminta ~pelihara hubungan kekeluargaanAllah memberitahu bahawa Dia sentisa menjaga & memerhatikan saya
	A: Allah telah memberitahu bahawa manusia (Hai Manusia!)diciptakan dari diri yg 1 yakni Adam tidak kira siapa, dr benua mana, bangsa dsbg (terus Teori Darwin ditolak). Bangsa manusia sepatutnya bersatu kerana asalnya satu, yg sama2 berakal, sama2 menginginkan yg baik & tidak inginkan yg buruk. Allah telah mengembang-biakkan manusia melalui hubungan L&P. 
	S: Tema Surah:  Adil & kasih sayang hatta pd yg lemah~ Ayat 2-3: Etika mnjaga anak yatim
	LS: 4
	LI: 1
	LA: 1
	AP1: Ingat..Allah yang menciptakan Manusia dari Adam seor ang, 1 manusia sehingga menjadi 6 billion. Maha Hebat ciptaan & kehendak Allah
	AP3: Saya jelas untuk yakin bahawa setiap manusia itu sama dr segi keupayaannya, kebolehannya, kepintarannya. Cuma yg membezakan adalah iman & kekuatan mental utk terus maju kehadapan
	AP2: Leganya .. bila diperingtakan bahawa manusia ini sama, dari 1 bapa iaitu Adam
	AR: Wahai Allah yang Maha Pencipta, jadikanlah manusia di bumi ini bersatu & tidak bertelingkah, sekurang2nya di Bumi Malaysia ini. Jadikan kami, umat yg berkasih sayang.1


