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EN Dublaj İnceleme Tartışma Forumları Oyuncular: Amir Khan, Karina Kapoor, R. Madhavan, Sharman Joshi, Boman Irani, Mona Singh, Umi Vaidya, Javed Jaffrey, Parikshat Sahnni, Amarip Jau, Film Özeti: Farhan, Hindistan'da mühendislik okudu, ailesinin yardımıyla bu bölüme girdi. Farhan'ın asıl arzusu fotoğrafçılık eğitimi almaktır.
Komşusu Raju ise fakir bir ailede büyüyen ve onlara bakmakta zorlanan bir mühendis adayı. Rancho (Amir Khan), kendi odasına geldi, her iki sinden tamamen farklı, garip ve akıllı bir çocuk. Farhan, Raju ve Rancho, birbirlerinin en iyi arkadaşı haline gelmiştir, diktatörün okul öğretmeni, Virüs, çiftlik çabaları okul ve o değiştirmek için
çabalarının bir sonucu olarak manzaraları vardır. Rancho'yu bulmak için yıllar sonra seyahat eden Farhan ve Raju, Rancho'nun muhteşem tarihine tanıklık edecekler. Sayfa 2 Oyuncular: Amir Khan, Karina Kapoor, R. Madhawan, Sharman Joshi, Boman Irani, Mona Singh, Umi Vaidya, Javed Jaffrey, Parikshat Sahni, Amardip Ja, Film
Özeti: Farhan Hindistan'da mühendislik okudu, ailesini zorlamak için bu bölüme girdi. Farhan'ın asıl arzusu fotoğrafçılık eğitimi almaktır. Komşusu Raju ise fakir bir ailede büyüyen ve onlara bakmakta zorlanan bir mühendis adayı. Rancho (Amir Khan), kendi odasına geldi, her iki sinden tamamen farklı, garip ve akıllı bir çocuk. Farhan, Raju
ve Rancho, birbirlerinin en iyi arkadaşı haline gelmiştir, diktatörün okul öğretmeni, Virüs, çiftlik çabaları okul ve o değiştirmek için çabalarının bir sonucu olarak manzaraları vardır. Rancho'yu bulmak için yıllar sonra seyahat eden Farhan ve Raju, Rancho'nun muhteşem tarihine tanıklık edecekler. Category3 Idiots, Amir Khan'ın Türkçe'ye 3
Idiots olarak çevrilen en popüler filmlerinden biridir. Amir Khan'ın yanı sıra Madhawan ve Sharman Joshi, Hindistan'da çekilen 2009 yapımı 3 Idiots filminde üç başrol de oynamaktadır. Filmde Mona Singh, Karina Kapoor ve Boman Irani gibi isimleri de görüyoruz. Rajkumar Hirani yönettiği ve aynı zamanda okul arkadaşları tarafından iki
arkadaş Rancho ile uzun bir süre bir araya geldi olmadığını özetlenen 3 Idiots filmin senaryosu katkıda bir araya gelip okul günlerini hatırlıyorlar ve bu süreçte tüm dünya onları aptal olarak görüyor, ama farklı düşünmelerini sağlıyorlar. Farhan Kureshi, komedi ve drama türlerinde rol alan Hint filmi 3 Fool'da Madhavan rolünde, Sharman
Joshi tarafından canlandırılan Rahu Rastogi ise iki iyi arkadaştır ve bir grup arkadaş tan tan başka Amir Khan tarafından canlandırılan Rancho ile tekrar görüşmek isterler. Karşılaşma Rancho önce eşi onu kurtarmak ve daha sonra pantolonuonu onu kurtarmak için bir Air India uçuş sırasında kalp krizi gibi davrandı sonra gelir. Farhan ve
Raju, şu anda başarılı ve önemli bir işadamı olan chatur Ramalngam ile buluşuyor. Bu, 10 yıl önce üçlüye yaptıkları iddiaları anımsatacak. Bu üç adam geçmişin güzel ve komik anlarını hatırlasa lar da Rancho'yu bilinen son adresiyle bulmaya çalışırlar. Ama uzun zamandır onlardan gizlenmiş bir sır var. Birçok insanın Bollywood sineması
dünyasına girmesini sağlayan 3 Aptal film, asla umutsuz ama yine de duygusal olmayan, seyirciyi asla manipüle etmeyen ama mesaj göndermeyi ihmal etmeyen bir film. Film 3 Idiots da başarıyla kültürel dokular araştırdı, birçok Hintli çocuk bir sonraki ne olacağını bilmek için çok genç ve onların adına yapılan bir karar nedeniyle genç bir
zaman atıfta. Sinemada da çok başarılı olan filmi, tüm zamanların en iyi Hint filmleri listesinde 12. 3 Idiots - 3 Idiots - 3 Idiot izleyicisi filmi Türkçe dublaj veya altyazı seçenekleriyle 1080p kalitesinde izleyebilir. Biz keyifli bir seyir olmasını istiyorsanız, biz her zaman film izlemek için bekleyin. Bekli -yoruz. üç idiot türkçe dublaj izle youtube
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