
 

 

 چرتکه  ماتریکس دومآزمون  سواالت پاسخ
 

 کدام گزینه کندل بیس نیست؟ -1

 Aالف( 

 Bب( 

 Cج( 

 Dد( 

 

 

آخرین شرط اینکه یک کندل را کندل بیس در نظر بگیریم) یک  ) 10تا 7 دقیقه -ماتریکس 16ویدیو(پاسخ:
 آخرین کندل صعودی ضعیف قبل از یک حرکت صعودیدو  کندل نزولی قبل از شروع یک صعود قوی

 2(که در گزینه شماره کندل نزولی یا صعودی که توسط یک کندل صعودییا نزولی اینگلف شده باشدسوم 
 هیچ کدام از این شرط ها رعایت نشده است.

 

 کدام بیس مهم تر است؟ -2

 بیسی که در ابتدای روند باشدالف( 

 بیسی که در انتهای روند باشدب( 

 بیسی که در دل روند باشدج( 

 الف و بد( 

 ارزشمند استبسی که در دل روند باشد برای ما  )13 تا 12 دقیقه -ماتریکس 16ویدیو(پاسخ:
 

 کدام گزینه از ویژگی های بیس نیست؟ -3

 شود bosباعث ایجاد الف( 

 ایجاد شود روند ابتدای در که بیسیب( 

 در دل روند ایجاد شود بیسی کهج( 

 باشد Market Structureهم جهت با د( 

  )13 تا 12 دقیقه -ماتریکس 16ویدیو(پاسخ:

 



 

 

 

 دارد بازار به چه سمتی پیش برود؟ بعد از یک صعود قوی و یک اصالح ضعیف احتمال -4

 صعود قویالف( 

 نزولب( 

 رنجج( 

 تغییر جهت روندد( 

یکی از استزاتژی های مارکت پس از یک حرکت پرقدرت و  )6 تا 5 دقیقه -ماتریکس 17ویدیو(پاسخ:
 بعد از آن اگر یک اصالح ضعیف داشته باشد مارکت روند قبلی خود را ادامه میدهد.

 

 تعریف واگرایی زمانی می باشد؟کدام گزینه  -5

 اصالح قوی-حرکت قوی الف( 

 اصالح ضعیف-حرکت قوی ب( 

 اصالح قوی-حرکت ضعیف ج( 

 اصالح ضعیف-حرکت ضعیف د( 

زمانی که یک حرکت قوی در مارکت داریم و بعد از ان یک  )6 تا 7 دقیقه -ماتریکس 17ویدیو(پاسخ:
 اصالح ضعیف داشته باشیم میگوییمم واگرایی زمانی رخ داده است.

 

 در چارت کدام بیس را نشان میدهد؟ -6

 BOSالف( 

 ب( نقدینگی

 پرتابج( 

 د( ژیلت

  

 

  )7 تا 6 دقیقه -ماتریکس 18ویدیو(پاسخ:

 

 

 



 

 

 باشد؟ بیس ها کدام گزینه میبهترین تایم برای استفاده از  -7

 یک ساعته و چهار ساعتهالف( 

 روزانه و هفتگیب( 

 یک ساعته و دقیقه ایج( 

 الف و بد( 

  )15 تا 14 دقیقه -ماتریکس 18ویدیو(پاسخ:
 

 استفاده کرد؟ SELL LIMITچه زمانی نباید از  -8

 باشد.زمانی که روند از یک بیس در تایم باالتر مارکت در حال برگشت الف( 

 زمانی که روند نزولی باشدب( 

 نشانه های ریزش مشاهده شودج( 

 زمانی که روند در جهت ساختار مادر باشدد( 

گذاری باید یک تایم باالتر را برسی کنیم و مطمعا  LIMITبرای  )7تا 5 دقیقه -ماتریکس 19ویدیو(پاسخ:
 شویم که بازار در آن برنگشته باشد.

 


