
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 
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	IP1: ingat! lepas ni kena cuba lebih teguh dengan pendirian agama ini. jangan kau cari kebahagiaan lain selain dari kebahagiaan dari apa yang agama ini/al-quran ajarkan
	SP1: ingt! aku jagn cuba menjauh dari agama sbb nnt kau senang akan dpt susah
	IP2: leganya, aku apabila aku menyedari bahawa ar rahman sudi untuk menemaniku di saat susahku, menghadapi kesusahan dlm penyampaian agama ini. ar rahman berdamping denganku di saat aku cuba beriltizam dengan agama ini
	SP2: leganya kau bila tahu kau cuba dekat dengn agama, kau akan bahagia
	IP3: lepas ni, aku ebih jelas untuk terusan beriltizam dengan agama ini, dan cara al-quran. apa sahaja yang mendatang, wan jelas untuk teruskan, selagi ianya tak lari dari keiltizaman agama ini
	SP3: lepas ni lebih jelas untuk cuba ikut agama yang mmbwa kebahagiaan ini
	IR: ya Allah, bantu aku untuk aku beriltizam dengan agama ni. bntu aku untuk terus menjadikan agama ini sbgai asbab kpda kebahagiaanku. biarkan yng lain membeciku, asalkan aku bersama ar Rahman
	SR: ya Allah, aku pohon, pandulah aku dalam beragama. jadikan ia sumber kebahagiaanku, apa2 sahaja yang mendekatkan aku pdnya, kau mudahknlah. apa2 shja yang menjauhkan aku darinya, kau jauhkanlah. ameen y robb alameen
	Nama: 
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى
	Surah No Ayat: taha : 2
	I: Jangan takut untuk berubah dan beriltizam dengan agama ini. Kerana hanya Islam adalah agama yang membawa kebahagiaan bukan kesusahan. bagaimana mungkin kita boleh merasa susah apabila bersama dengan Ar rahman (khowater quraniyyah)
	A: Allah menurunkan al-quran ini bukan untuk memberi azab kesusahan kepada aku
	S: kebahagiaan yang hakiki dalam agama ini hanyalah apabila aku cuba mengikutinya, dan kesusahan atas kesemua kesusahan apabila kita cuba menjauh darinya.
	LS: 7
	LI: 7
	LA: 4
	AP1: ingat! jangan kau susahkan atau beri payah pada orang ketika pembelajaran quran. bagi mereka juga rasa, bahawa al-quran ini bukan azab kesusahan untuk mereka
	AP3: lepas ni, aku makin jelas untuk terus belajar al-quran directly. apa2 sahaja yang berkaitan  dengn projek al-quran, akan aku cuba grab dan ambil.
	AP2: leganya aku, apabila aku tahu bahawa al-quran ini adalah bukan untuk menyusahkanku. aku akan terus bahagia bersama al-quran :)
	AR: ya robb, aku mohon supaya diermudahakn aku untuk aku belajar al-quran. dan paling penting dimudahakan aku untuk aku menyampaikan alquran, supaya orang lain, terutama kanak2 juga turut merasai bahawa al-quran ini aalah untk mereka. mereka seronok dengan al-quran. ya Allah, bantulah daku


