
 پاسخ سواالت کوییز فیلم 

 

 اینسپشن 

نمیخواست رویاها را خودش طراحی کند؟  Cobb ا.چر1    

 1.   در فیلم به این سوال پاسخ داده نشده است 

او نمیتوانست به درستى تمركز كند و رویاهاى خوبى را بسازد  .2  

را تشخیص دهد.  Cobb  در گذشته او میتوانست حقه های fischer .به دلیل همکاری با 3  

خراب میشد.  Mal . او نباید طرح رویاها را میدانست چون تمام نقشه ها توسط 4  

صحیح است.  4گزینه   

 

پنج دقیقه در دنیاى واقعى معادل چه زمانى در رویا است؟ .2  

.یک ساعت 1  

.نیم ساعت 2  

.یک ربع3  

.دو ساعت 4  

صحیح است 1گزینه   

 

ید.به سر میبرد؟توضیح ده هتل او در جاذبه ی صفرچرا در صحنه ی دعوای آرتور در .3  

به دلیل اینكه كاراكترها در سطح قبلى از خوابشان،در حال سقوط از روى یك پل بودند و  

.در سطح بعدى خواب جاذبه برایشان صفر میشد  

 

 



حمله کرد؟  Ariadne با چه وسیله ای به mal 4.  

.چاقو 1  

.تبر2  

.خرده شیشه3  

.عصا4  

صحیح است.  3گزینه   

 

ساختن رویاها استفاده نکند.چوقت از....برای هشدار داد تا هی  Ariadne  به cobb 5.  

.ترس ها1  

.آرزوها2  

.خاطرات3  

.فانتزی ها4  

صحیح است 3گزینه   

 

کدام شخصیت میتوانست در رویا تغییر شکل دهد)به فرد دیگری تبدیل شود(؟.6  

Yusuf 1.  

Eames 2.  

Cobb 3.  

Ariadne 4.  

صحیح است.  2گزینه   

 

خاص در رویا چه بود؟تا با حرکت آن تشخیص دهیم   عالمت و وسیله ایدلیل استفاده از .7

 در رویا هستیم یا واقعیت.



حاضر به انجام ماموریتش شد؟  Cobb چرا . 8  

بود و حق بازگشت نداشت،با این كار تمام سوابقش پاک  سیپل گردیتحت پ نکهیبه علت ا

.را ببیندفرزندانش  توانست یو م شدیم  

 

 سواالت دو امتیازی: 

 

  فیداشت؟هرکدام را با نشانه در حد چند کلمه توص ایچند مرحله رو یاصل ت یمامور .9

.دیکن  

مرحله4   

لم یف ت یشخص دنیدزد  

مبارزه در هتل  مرحله  

کوهستان و مبارزه در آن مرحله  

و همسرش ساخته بودند.  Cobb که شهر خیالی  

 

اورا  دیکن فیتوص ت ی شخص کیزمان را به صورت  د یبخوا نسپشنیا  لمیف یاگر برا .10

نظر مخاطب بستگى دارد د؟بهین یبیچگونه م  

 

13آپولو   

كدام یك از فضانوردان هنگام پرواز بیمار شد؟ 13در فیلم آپولو  .1  

Ken mattingly 1.  

Jim lovell 2.  

Fred haise 3.  

Jack swigert 4.  

صحیح است.  3گزینه   



در چه سالی انجام شد؟  13آپولو ماموریت .2  

1 .1970  

2 .7219  

3 .1968  

4 .1974  

صحیح است.  1گزینه   

 

اولین افرادی که روی ماه پا گذاشتند چند نفر بودند؟.3  

1 .1  

2 .2  

3 .3  

4 .4  

صحیح است.  2گزینه   

 

ن یباز آلدر-آرمسترانگ لیبار پا گذاشتند؟ ن نیاول یماه برا یکه رو یافراد اینام فرد  .4  

 

ط انسان بود؟فتح ماه توس یبرا ت یمامور نیچندم13اپولو  .5  

1. 2  

2 .3  

3 .4  

4 .5  

صحیح است.  2گزینه   

 



از فضانوردان  یکیقبل از پرتاب،  یچه بود؟ کم 13اپولو  ت یمشکل در مامور ییچرا .6

دو روز بعد   یروشن بودند ول مایفضاپ نیموتور ا 3 زین مایشد.پس از بلند شدن فضاپ ماریب

. دچار مشکل شد ژنیشد و کپسول اکس یدچار آتش سوز یمیاز آغاز سفر س  

 

کشد؟یسفر به ماه چند روز طول م .7  

. سه روز 1  

. چهار روز2  

.شش روز 3  

. ده روز4  

صحیح در نظر گرفته شده اند)زمان رفت یا زمان رفت و برگشت(  1و  3گزینه   

 

نفر 3چند نفر بودند؟  13اعضای ماموریت آپولو .8  

 

 سواالت دو امتیازی 

 

ماه فرود  یرو ییها ت یچه مامور یرا در ط چند نفر ت یچند مامور یناسا در ط .9

 اورد؟دوازده نفر طى پنج ماموریت آپولو 

 

انجام   ییحفط جان خود چه کارها ی، برا دیبود13فضانوردان اپولو  یگر جاا .10

نظر مخاطب وابسته است  د؟بهیدادیم  

 

 

 

 



 ادیسه: 

چه کسی هدف اصلی ماموریت را میدانست؟.1  

Hal 1.  

Bowman 2.  

Poole 3 .  

.هیچکدام 4  

صحیح است 1گزینه   

 

نشت کرد؟   Odyssey 2.  کدام عنصر از فضاپیما  

.کربن دی اکسید1  

.هلیم 2  

.اکسیژن3  

.نیتروژن4  

صحیح است.  3گزینه   

 

پرده ساخته شده است؟.فیلم ادیسه فضایی در چند 3  

تا  2. 1  

تا  3. 2  

تا  4. 3  

تا  5.  4  

صحیح است.  3گزینه   

 

 



دیکن حیرا تشر ییفضا سهیاد لمیحداقل دو پرده از  ف .4  

تیسرگذشت مونول  

ماه  ستگاهیا یماجرا  

هال  یو ماجرا یبه مشتر سفر  

و ورود به عالم معنا  یسفر به مشتر ادامه  

بود  یمورد کاف دو  

 

دیده حی را مختصر توض یسفر به مشتر ییچرا .5  

فرستاد یم گنالیس یکشف شده در ماه به سمت مشتر ت یمونول  

 

افتاد؟  یکرو پرواز  یبرا یچه اتفاق یر به مشترسف انیدر جر .6  

.هر دو کشته  شدند 1  

.هر دو سالم ماندند 2  

.بومن سالم ماند و پول کشته شد 3  

.پول سالم ماند و بومن کشته شد4  

صحیح است.  3گزینه   

 

کارگردان فیلم ادیسه فضایی که بود؟ .7  

Martin scorsese 1.  

Quentin tarantino 2.  

Stanley kubrick 3 .  

Christopher nolan 4.  

صحیح است.  3گزینه   



شده بود   دای)مونولیت(پب یعج یدر ماه ش نکهیا یبه ماه سفر کرد؟ برا توریس امیلیچرا و .8

. راه انداخته بود یماریب  یماه پاندم  گاهیو در پا  

 

 سواالت دو امتیازی 

  

 یکند تا برا سیدر ماه تاس یگاهیبه ماه بگردد و پا خواهدیم دشیجد ت یناسا در مامور. 9

 2001 سهیاد لمیدر ف یمشابه فیداشته باشد ، چه توص یراه نیب یگاه یپا خیبه مر دنیرس

سفر به ماه ی برا یراه  نیب ستگاهی وجود دارد؟ به مانند ا  

یسفر به مشتر  یاستفاده از ماه برا و  

 

 حیتوض پاراگراف کی داشت؟)در   یو هدف امیداستان از نظر شما چه پ انیسرانجام و پا .10

(دیده  

.مخاطب بستگى دارد جواب به نظر  

 

ایلیاد و ادیسه از هومر الهام گرفته از کدام کتاب است؟ سهیاد. 11  

 یا داستان کوتاه نگهبان 

 

وجود تک سنگ یا مونولیت در ابتدا و انتهای فیلم را چگونه توجیه میکنید؟در مودر   .12

 ویژگی ها و کاربرد آن سنگ توضیح دهید.

لیت در ابتداى و انتهاى فیلم نشانگر وجود تمدن هاى فرازمینى بسیار  وجود مونو 

گ باعث شد جنوبى در ابتداى فیلم تك سن .پیشرفته)حتى پیش از آغاز حیات انسان ها(میباشد

كپى تكامل یافته و از استخوان به عنوان یك ابزار استفاده كند.در آخر دیوید بومن نیز وارد  

.مرحله جدیدى از تكامل شد  

 

 


