
 

 چرتکه  ماتریکس جامعآزمون  سواالت پاسخ                           

 ؟ چیست دهنده نشان باشد close از باالتر open که هایی کندل در -1

 نزولی کندلالف( 

 صعودی کندلب( 

 نزولی روندج( 

 صعودی روندد( 

 نتیجه در.  است داشته کاهش قیمت زمانی بازه  این در شده، بسته تومان 800 با و شده باز تومان1000 مبلغ به قیمت زمانی بازه یک طول در( 7 تا 6 دقیقه -ماتریکس 2ویدیو: )پاسخ
 .است نزولی کندل میشود ایجاد که کندلی

 گام اول ورود به بازار چیست؟ -2

 تشخیص کندل ها الف( 

 شناسایی روندب( 

 دیدن کندل خوبج( 

 الف و جد( 

 ( گام اول شروع به مارکت شناسایی روند بازار است. ابتدا مشخص میکنیم روند صعودی است یا نزوی و بعد وارد بازار میشویم.2 تا 1 دقیقه -ماتریکس5پاسخ: )ویدیو
 

 کجا تشکیل میشود؟ BOSدر چارت زیر  -3

     

 
تشکیل شده است و ممکن است روند) رنج ، صعودی یا  CHOCHآخرین کف روند صعودی شکسته شده و  Aدر قسمت )10 تا 8 دقیقه -ماتریکس 6ویدیو(پاسخ:
 تشکیل میشود. BOSیک D در قسمت شکسته  می شود و  CHOCHکف Bقیمت  در .ادامه داشته باشد نزولی (
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 قوی می باشد؟ بیس های ویژگی از گزینه کدام -4

 .شود bos ایجاد الف( باعث

 . کند ایجاد روند دل در choch  که بیسب( 

 .شود ایجاد روند دل ج( در

 .باشد Market Structure با جهت د(هم

 
 شده برای ما ما ارزش بیشتری نسبت به بقیه بیس ها دارد چون باعث تغییر روند شده . نقدینگی زیادر وارد مارکت شده . CHOCHبیسی که باعث  )3 تا 2 دقیقه -ماتریکس 18 ویدیو(پاسخ:

 بیشترین حجم نقدینگی در کدام مناطق است؟  -5

 الف( سقف و کف های دوقلو

 ب( کف و سقف های خط روند

 swingج( کف و سقف 

 د( همه موارد

 
  همه موارد فوق بیشترین حجم نقدینگی در مارکت رو نشان می دهند . )7 تا 5 دقیقه- ماتریکس 14 ویدیو(پاسخ:

 

 کدام گزینه زمان مناسب برای ورود به مارکت است؟ -6

 است subالف( زمانی که روند 

 شکسته می شود.minor ب( زمانی که آخرین کف یا سقف روند

 است. swingدر جهت روند minorج( زمانی که روند 

  د( گزینه الف و ج

 زمانی که روند مینور با روند مادر ) روند اصلی مارکت( هم جهت  شدند به بازار وارد می شویم. )16 تا 14 دقیقه -ماتریکس 15 ویدیو( پاسخ:

 
 

 کنید؟ عمل باید چگونه ترتیب به زیر چارت در -7

  ای پله تدافعی، الف( تهاجمی،

                                                                              دافعی تهاجمی، ، ای ب( پله

 تهاجمی تدافعی، ج( تدافعی ،

 تدافعی تهاجمی، ، د( تدافعی

 

 

 
 تشکیل شده و مارکت تغییر روند میدهد، باید تدافعی عمل کنیدم.  CHOCH بیسزمانی که در دل  )10 تا 8 دقیقه -ماتریکس 23 ویدیو( پاسخ:



 

 

 نیست؟ IPAکدام گزینه تعریف   -8

 خال عدم الف( 

 عدم تعادلب( 

 فضای خالیج( 

 تعادل ایجادد( 

 
 ها خال های بازار هستند که با ایجاد فضا های خالی بین کندل ها باعث بهم خودن تعادل مارکت می شوند.  IPA )5 تا 3 دقیقه- ماتریکس 20 ویدیو(پاسخ:

     ساختار ........ و ساختار ......... وقتی هم جهت شدند وارد بازار میشویم؟ -9

 فرعی –مادر الف( 

 Swing– subب( 

 minor -فرعیج( 

  Swing –minorد( 

 
 زمانی که روند مینور با روند مادر هم جهت شد زمانی مناسبی برای ورود به مارکت می باشد. )16 تا 15 دقیقه- ماتریکس 12ویدیو(پاسخ:

 

  است؟ داده رخ کجا بیس ،هیدن زیر چارت در -10

 

                    

 
)10 تا 8 دقیقه -ماتریکس 6ویدیو(پاسخ:
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 کنیم؟ می استفاده LIMIT از زمانی چه تهاجمی ورود در -11

 باشد برگشته باالتر تایم یک از روند که الف( زمانی

 باشد برنگشت باالتر تایم یک از بیس که ب( زمانی

 باشد رنج بازار که ج( زمانی

 باشد اصلی ساختار جهت در روند که د( زمانی

 

 
روند برنگشته باشد. و باید دقت کنید که در تایم باالتر  کنیدگذاری LIMITزمانی که یک نقطه ورود پیدا کردیم و میخواهیم  )3 تا 2 دقیقه -ماتریکس 25 ویدیو(پاسخ:

 روند را در تایم باالتر نیز چک کنید.

 کدام یک از بیس های زیر حتما باید با تاییدیه وارد مارکت شویم؟در  -12

 شده باشد bosالف( بیسی که با عث ایجاد 

 sbrبیس حاصل از ب( 

 ج( بیس حاصل از جمع آوری خال ها

 د( بیس حاصل از جمع آوری نقدینگی

 باید با تاییدیه وارد مارکت شویم . SBRبرای ورود در بیس  )10 تا 8 دقیقه -ماتریکس 22ویدیو (پاسخ:

 


