
 Hari 1 

Pemungutan suara 

A. Yusuf melakukan hal yang benar ketika ia mengatakan 
bahwa keluarganya tentang mimpinya itu sehingga 
mereka bisa memberikan kemuliaan Allah ketika itu 
terjadi. 

B. Yusuf harus menjaganya tutup mulut, mengetahui 
bahwa mimpinya itu bisa menyakiti perasaan 
keluarganya. 
 

mudah 
 

Medium 
 

sulit 
 

 

 



 Hari 2  

Pemungutan suara 

A. Jatuh ke dalam sumur tidak 
menyenangkan, tapi meninggalkan 
pekerjaannya membosankan memimpin 
domba di sekitar dan perjalanan ke luar 
negeri bisa menyenangkan sehingga dia 
tidak sangat marah pada saudaranya. 

B. Joe harus telah mengambil kelas 
seni bela diri sehingga ia bisa 
menunjukkan saudaranya yang bos 
dan mencegah hal itu juga pernah 
terjadi. 
 

C. Ketika Yusuf ditawari tali untuk 
keluar dari sumur, seharusnya 
sudah diketahui sampai beberapa 
masalah dan menolak untuk 
keluar. Ia harus berpura mati. 
 

mudah 
  

Medium 
  

sulit 
  

 



 Hari 3  

Pemungutan suara 

A. Yusuf adalah tepat untuk bekerja sebagai hamba yang 
rendah hati dan melakukan pekerjaan Potifar 
memberinya. 
 

B. Yusuf harus memiliki berpura-pura menjadi sangat 
penting, dan menjelaskan kepada Potifar tentang apa 
rencana besar Allah telah untuk hidupnya. Dia bisa 
mendapatkan pekerjaan penting jika ia telah melakukan 
wawancara kerja tepat. 

mudah 
 

Medium 
 

sulit 
 

 



 Hari 4  

Pemungutan suara 

A. Yusuf harus menemukan cara untuk menghubungi 
pengurus minuman raja, seperti mendapatkan nomor 
telepon atau mengirimkan catatan dengan penjaga. Dia 
akan mendapat cepat jika dia mencoba lebih keras. 

B. Yusuf adalah tepat untuk bersabar dan terus bekerja 
pada pekerjaan apa pun ia ditugaskan dan menunggu, 
mengetahui bahwa suatu hari nanti Allah akan bekerja 
keluar dan memenuhi mimpi-mimpi yang ia sebagai 
seorang remaja. 

mudah 
 

medium 
 

sulit 
 

 

 



 Hari 5  

Pemungutan suara 

A. Yusuf harus dipaksa saudaranya menyesal mereka 
tindakan di masa lalu dan tunduk kepadaNya seperti 
dalam mimpinya. Dia punya kesempatan untuk 
mendapatkan bahkan dengan mereka dan ia harus 
diambil untuk melihat berapa banyak mereka 
menyukainya. 

B. Yusuf melakukan hal yang benar untuk memberitahu 
Firaun arti dari mimpinya, mempersiapkan bangsa itu 
untuk musim kemarau datang, dan memungkinkan 
orang-orang asing untuk membeli gandum dari-nya, 
menyelamatkan mereka dari kelaparan. 
 

mudah 
 

Medium 
 

sulit 
 

 


