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Workbook Surat Al-Kahfi 18
Naskah dan ilustrasi: Nida

Bermain sambil belajar 
kandungan Surat Al-Kahfi

bersama ayah dan ibu



adalah surat ke 18
Al-Kahfi

Tebalkan garisnya dan warnai ya!

Lingkari huruf yang 
menyusun kata Al Kahfi!
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Mekah

Madinah

Surat Al-Kahfi merupakan surat 
Makiyyah. Surat Makiyyah adalah 
surat yang turun sebelum Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wa sallam hijrah ke 
Madinah.

Coba tanya ayah atau ibu, berapa 
jarak antara Mekah dan Madinah? Isi 
angkanya di dalam kotak ya.

Jarak Mekah ke Madinah ............. kilometer atau ............. mil

Ayat di dalam Surat Al-Kahfi berjumlah 110 ayat.
Apa warna gerbong kereta yang bernomor 110?



Gua
Al-Kahfi berarti gua. Coba tebalkan dan warnai 

tulisan gua supaya indah.

Nama Al-Kahfi diambil dari kisah pemuda Ashabul Kahfi yang ada di 
awal surat ini. Ashabul Kahfi adalah tujuh orang pemuda yang tertidur 
selama 309 tahun di dalam gua. Allah menyelamatkan mereka dari raja 

yang menyuruh mereka melakukan kesyirikan.

Di samping kisah Ashabul Kahfi, di dalam surat ini terdapat kisah-kisah yang lain. 
Apa saja itu? Yuk kita buka halaman selanjutnya!



Nabi Musa
dan Nabi Khadir

Kisah perjalanan Nabi Musa dan 
Nabi Khadir. Nabi Musa 

menemukan hal-hal aneh ketika 
bersama Nabi Khadir. 

Dzulqarnain dan
Ya'juj Ma'juj

Pemilik
Kebun

Kisah orang yang memiliki dua 
kebun. Sayangnya dia kufur 

terhadap nikmat Allah. 
Kemudian temannya yang 
beriman berusaha memberi 

nasihat kepadanya.

Kisah Dzulqarnain yang 
membuat benteng untuk 

menghalangi Ya'juj dan Ma'juj

Nah sekarang, mintalah ayah untuk membaca tafsir surat Al-Kahfi dan menceritakan
kisah-kisah di atas pada kalian. Selanjutnya, bersiaplah untuk menjawab soal-soal di 

halaman selanjutnya.



Lingkari jawaban
yang benar ya!

1. Hewan yang menyertai pemuda Ashabul Kahfi adalah:
a. Sapi
b. Kambing
c. Anjing
d. Kuda

2. Ketika mencari Nabi Khadir, Nabi Musa ditemani oleh...
a. Nabi Harun
b. Nabi Yusya'
c. Nabi Yusuf
d. Nabi Ya'qub

3. Kebun yang dikisahkan dalam QS Al-Kahfi berisi...
a. Padi dan Kapas
b. Semangka dan Apel
c. Zaitun dan Buah Tin
d. Anggur dan Kurma

4. Benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain terbuat dari...
a. Kayu dan batu
b. Tanah dan kayu
c. Besi dan tembaga
d. Batu dan besi

5. Apa yang dilubangi Nabi Khadir
sampai-sampai membuat Nabi Musa heran?
a. Besi
b. Kapal
c. Kain
d. Kayu



Safinah

Madaniyyah

Thabariyyah

1. Surat yang turun
setelah Rasulullah
shalallahu
'alaihi wa sallam hijrah

2. Danau yang akan kering
airnya karena diminum
Ya'juj dan Ma'juj

3. Bahasa arab perahu

Cocokkan pertanyaan di sebelah kiri
dengan jawabannya di sebelah kanan ya!



Keutaman Surat Al-Kahfi
Dari Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,

ِلا�ج�دلا َنِم َمُِصع ِْفَهْكلاِ ةَروُس ِل�َوأ ْنِم ٍتَايآ َرَْشع َظِفَح ْنَم

“Siapa yang menghafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia 
akan terlindungi dari Dajjal.” (HR. Muslim)

Kalian mau dilindungi fitnah Dajjal?
Yuk, hafalkan surat Al-Kahfi

Tahukah kalian, siapa Dajjal? Coba tanyakan kepada ibu.

Tebalkan kemudian warnai terjemah hadits di atas!

Siapa yang menghafal sepuluh 
ayat pertama dari surat Al-Kahfi, 

maka ia akan terlindungi dari Dajjal.



Keutaman Surat Al-Kahfi
ِْنَيَتعُمُْجلا َْنَيب اَمِ رو�نلا َنِم َُهل َءاََضأِ َةعُمُْجلاِ ْمَوي ِىف ِْفَهْكلاَ ةَروُسَ أََرق ْنَم

“Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia 
akan disinari cahaya di antara dua Jumat.”

(HR. Hakim dan Baihaqi)

Dua 
Cahaya

Al-Kahfi

Ayo temukan jalannya! -Selesai-


