
 

 چرتکه  ماتریکس آزمون پنجم سواالت پاسخ
 

 

 چه بیس ها یی مهم هستند؟ -1

 شده باشد bosبیسی که با عث ایجاد الف( 

 sbrبیس حاصل از ب( 

 بیس حاصل از جمع آوری خال هاج( 

 جمع آوری نقدینگیبیس حاصل از د( 

 

 حتما باید با تاییدیه وارد مارکت شویم؟در کدام یک از بیس های زیر  -2

 شده باشد bosبیسی که با عث ایجاد الف( 

 sbrبیس حاصل از ب( 

 بیس حاصل از جمع آوری خال هاج( 

 بیس حاصل از جمع آوری نقدینگید(

 حتما باید با تاییدیه وارد مارکت شویم. SBRهنگام ورود به بیس  )9 تا 8 دقیقه -ماتریکس 22ویدیو(پاسخ:
 

 اهمیت کدام بیس از بقیه بیس ها بیشتر است؟ -3

 بیسی که کندل های در جا زدن شان کم باشدالف( 

 تا کندل باشد 3بیسی که کندل در جا زدنشان بیشتر از ب( 

 بیسی که تعداد کندل های در جا زدنشان زیاد باشدج( 

 متری داشته باشدبیسی که تعداد سفارشات کد( 

بیسی برای ما مهم است که زمان انتظار کمتری داشته باشد و کندل  )15 تا 14 دقیقه -ماتریکس22ویدیو(پاسخ:
 کندل باشد. 3های درجا زدنشان کمتر از 

 

 زمانی که بیس تغییر ماهیت می دهد به چه صورت باید عمل کنید؟ -4

 تهاجمیالف( 



 

  تدافعیب( 

 پله ای ج( 

 هیچ کدامد(

 وقتی بازار در حال تغییر ماهیت است فقط باید تدافعی عمل کنیم. )8 تا 7 دقیقه -ماتریکس 23ویدیو(پاسخ:
 

 در چارت زیر به ترتیب چگونه باید عمل کنید؟ -5

 تهاجمی، تدافعی، پله ای الف( 

 پله ای ، تهاجمی، دافعیب( 

 تهاجمی، تدافعی، تهاجمیج( 

  تدافعی تهاجمی،تدافعی ، د( 

اتفاق افتاده باید تدافعی عمل کنیم و در CHOCHدر قسمتی که  )5 تا 3 دقیقه -ماتریکس 23ویدیو(پاسخ:
قسمت دوم چون فاصله تا حد ضرر زیاد است باید تدافعی وارد شویم و در قسمت سوم که حد فاصل کم است 

 میتوانیم تهاجمی وارد مارکت شویم.
 

6- IPA به چه معناست؟ 

 خال عدم الف( 

 تعادلعدم ب( 

 فضای خالیج( 

 همه مواردد( 

  )6 تا 4 دقیقه -ماتریکس 20ویدیو(پاسخ:
 

 کدام است؟ 7مهم ترین قسمت یک روند  -7

 کف روندالف( 

 روند %50ب( 

 سقف روند ج( 

   و ج گزینه ب د(

روند های درصد روند مهم است و در 50کف روند و  7در الگو های  )13 تا 11 دقیقه -ماتریکس 23ویدیو(پاسخ:
 درصد آن  مهم است. 50سقف روند و  8

 



 

 محدوده تعین شده در چارت زیر بیان گرچه چیست؟ -8

 تغیر روندالف( 

 bosایجاد ب( 

 تغییر ماهیتج( 

 chochایجاد د( 

 

 

در چارت باال محدوده مشخص شده تغییر ماهیت بیس را نشان می  )4 تا 2 دقیقه -ماتریکس 23ویدیو(پاسخ:
 مقاومت به بیس حمایت تبدیل شده است.دهد . بیس 

 

 


