
 

سئوال 1تکنیکال سطح   

 درنمودار خطی براساس کدام پارامتر قیمت شکل می گیرد؟ -۱

 قیمت باز شدن .1
 قیمت بسته شدن .2

 قیمت پایانی .3

 باالترین قیمت .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 قرمز رنگ بیانگر چیست؟ در نمودار زیر خط -۲

 

 خط روند صعودی  .1
 خط حمایتی .2

 حمایت افقی .3

 2و  1گزینه  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 

 

 



 درشکل زیر روند سهم چگونه می باشد ونوع کانال استفاده شده چیست؟ -۳

 

 روند صعودی و کانال صعودی .1

 روند نزولی و کانال افقی .2

 روند خنثی و کانال نزولی .3

 روند خنثی و کانال افقی .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 خطی که سقف های قیمتی را در یک روند نزولی به هم وصل می کند چه نام دارد؟ -۴

 

 خط مقاومتی .1

 خط روند نزولی .2

 خط حمایتی .3

 2و1گزینه  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 شده است؟ c در شکل زیر چه عاملی باعث بازگشت سهم در نقطه -۵

 

 



 برخورد به خط روند صعودی .1

 درصد اصالحی 78.6فیبوی برخورد به  .2

 الگوی بازگشتی سروشانه کف .3

 همه موارد .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 چه اتفاقی برای قیمت رخ داده است؟ A در نقطه -۶

 

 

 شکست روند نزولی .1

 شکست خط روند صعودی .2

 پولبک به خط روند نزولی .3
 پولبک به خط روند صعودی .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 عبور کند؟  D نتوانست از نقطهدر شکل زیر چرا سهم  -۷

 

 

 رسیدن به سقف کانال صعودی .1

 اکستنشن 4/238رسیدن به مقاومت فیبوی  .2

 تشکیل الگوی سروشانه معکوس .3

 2و  1 گزینه .4



۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 در کادر قرمز رنگ کدام الگوی بازگشتی رخ داده است؟ -۸

 

 

 الگوی سروشانه سقف .1
 الگوی سروشانه کف .2

 الگوی سقف سه قلو .3

 الگوی سقف دوقلو .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامیک از خطوط زیر خط روند صعودی می باشد؟ -۹

 

 

 1خط شماره  .1

 2خط شماره  .2
 3خط شماره  .3
 4خط شماره  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   



 برای خرید مناسب است؟ Aچرا قیمت در نقطه  -۱۰

 

 

 اصالحی 38.2برخورد به فیبوی  .1

 برخورد به خط روند صعودی .2

 خط حمایتیبرخورد به  .3

 همه موارد .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامیک از سطوح زیر جزو سطوح فیبوناچی اکستنشن نمی باشد؟ -۱۱

 درصد127.2 .1

 درصد 161.8 .2

 درصد38.2 .3

 درصد 423.6 .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوع الگوی تشکیل شده را در باکس قرمز نام ببرید؟ -۱۲

 

 

 کف دوقلو .1

 سروشانه کف .2

 سقف دوقلو .3

 سروشانه سقف .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامیک از موارد جزو الگوهای ادامه دهنده می باشد؟ -۱۳

 سروشانه سقف .1

 مثلث متقارن .2

 سروشانه کف .3

 سقف سه قلو .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامیک از موارد جزو دصد های فیبوناچی اصالحی نیست؟ -۱۴

 درصد38.2 .1
 درصد87.6 .2

 درصد 78.6 .3

 درصد 23.8 .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 



 الگوی شکل گرفته در سهم زیر چیست؟ -۱۵

 

 

 مثلث متقارن .1

 پرچم .2
 مثلث بازشونده .3

 مثلث صعودی .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 الگوی شکل گرفته در شکل زیر چیست؟ -۱۶

 

 

 مثلث متقارن .1

 مثلث صعودی .2

 مثلت نزولی .3
 پرچم .4



۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 صادر می شود؟در الگوی سروشانه زیر سینگال قطعی فروش در کدام نقطه  -۱۷

 

 1تشکیل سقف  .1
 2تشکیل کف  .2
 3تشکیل شانه سمت راست  .3

 4شکست خط گردن در نقطه  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامیک از الگوهای زیر می تواند نشانه پایان روند صعودی باشد. -۱۸

 پرچم .1
 سروشانه کف .2

 سقف سه قلو .3

 مثلث متقارن .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 انتهای روند نزولی تشکیل می شود؟ کدامیک از الگو های زیر در -۱۹

 سرو شانه سقف .1

 سقف سه قلو .2
 کنج .3
 کف دوقلو .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

درصد اصالحی اولین مقاومت فیبوناچی  78.6در شکل زیر بعد از بازگشت سهم از سطح فیبوی  -۲۰

 پیش روی سهم کدام سطح می باشد؟

 

 



 درصد50سطح  .1

 درصد 161.8سطح  .2

 درصد423.6سطح  .3

 درصد 61.8سطح  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 چرا خط روند صعودی زیر معتبر می باشد؟ -۲۱

 

 

 شیب مالیم .1
 تعداد دفعات برخورد زیاد قیمت به خط روند .2
 2و  1گزینه  .3
 هیچکدام .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 نوع الگوی تشکیل شده در شکل زیر را مشخص کنید؟ -۲۲

 

 

 مثلث متقارن .1

 مثلث صعودی .2

 پرچم مثلثی کاهشی .3

 صعودیمستطیل  .4



۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدام یک از عالیم زیر تغییر روند از نزولی به صعود را تایید می کند؟ -۲۳

 شکست خط روند نزولی .1

 تشکیل سقف ها و کف های باالتر .2

 تشکیل کف ها و سقف های پایین .3
 2 و 1 گزینه .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 

 کدامیک از خطوط زیر خط روند نزولی می باشد؟ -۲۴

 

 

 1خط  .1
 2خط  .2
 3خط  .3

 4خط  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 

 

 

 



 نوع الگوی تشکیل شده در شکل زیر چیست؟ -۲۵

 

 

 کانال صعودی .1

 الگوی پرچم .2

 کانال نزولی .3

 کانال افقی .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 
 

 


