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07:17 من الدقيقة 2:40 إىل الدقيقة

1. ملاذا كتب باسم يوسف “إسكربتني” للحلقة؟

2. ملاذا يذكر باسم يوسف حرية اإلعالم يف بداية الربنامج؟

 3. هذه الحلقة من “الربنامج” أُذيعت يوم 41 فرباير )عيد الحب(. ما النكتة

املُتعلّقة بذلك؟

4. كيف يسخر باسم يوسف من سؤال “من رئيس مرص القادم”؟

من الدقيقة 07:24 إىل الدقيقة 13:10

5. ما هي بعض املواصوفات الالزمة لرئيس مرص القادم، حسب ما

 تقوله بعض الشخصيات؟

6. ملاذا يقدم باسم يوسف جامل عبد النارص كشخصني وليس شخص

 واحد )جامل + عبد النارص(؟

من الدقيقة 13:11 إىل الدقيقة 17:41

 7. ماذا عرفنا عن املرشح الرئايس حمدين صباحي؟

 8. ملاذا يعرض باسم يوسف مقابلتني مختلفتني لعبد الحكيم عبد النارص

واملخرج الليربايل خالد يوسف؟ ماذا يريد أن يقول للجمهور؟

 9. ما عالقة تعبري “انتبه من فضلك، السيارة ترجع إىل الخلف” مبوضوع الحلقة

 وعنوان الحلقة؟

 من الدقيقة 18:17 إىل الدقيقة 27:41

8( ماذا عرفنا عن سامي عنان وآراء الصحفيني املرصيني فيه؟

9( كيف ينتقد باسم يوسف فكرة “بلد برئيسني”؟

 

STEP 4 - SISI EPISODE QUESTIONS

   باسم يوسف: األسئلة

املستوى املتقّدم

الربنامج - موسم 3 - املارشيدير الرئايس - الحلقه 2

 ,To be nominatedترشح - يرتشح - الرتشح

be a candidate

 official residence of theاالتحادية

Egyptian President

lostضايع

من الدقيقة 03:43 إىل الدقيقة 4:13

 ــــــــــــــــ املشاهد: لو انت ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 عىل ـــــــــــــ يوم الجمعة، فده معناه ــــــــــــــــ: أوال إن الربنامج ما

 ــــــــــــــــــــ.

“ِمريس”

يبقى ـــــــــــــ ـــــــــــــ لّسه فيه ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ يف مرص.

 ثانيا لو انت ـــــــــــــــ علينا يف البيت، يوم الجمعة، 41 فرباير يوم الفالنتني

 وــــــــــــ... يبقى انت عندك ــــــــــــــ ــــــــــــــ بكتري من ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ يف مرص.

 من الدقيقة 26:20 إىل الدقيقة 26:39

 يااااااه معقول؟ ـــــــــــــ قدام ــــــــــــــ ؟ دي ــــــــــــــــ ! يعني

 ـــــــــــــــ ونحط ــــــــــــ وـــــــــــــ واحد من ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ،

 واحد منهم يبقى ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ؟  غريبة دي! ـــــــــــــ كده

 عادي؟!  وهي دي تبقى ــــــــــــــــــــــ؟؟ آه هي كده ــــــــــــــــــــ عىل

فكرة.

 االستامع الدقيق:


