
 

سئوال ۱۹2تکنیکال سطح   

 کدام یک از الگوهای کندل استیک زیر برای تایید جهت گیری بازار نیاز به کندل تاییدی دارند؟ -۱

 پوش .1

 ستاره .2
 هارامی .3
 کیکر .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 ویژگی های یک کندل استیک پوشا نیست؟کدام یک از  -۲

 بدنه کندل پوشا حداقل دوبرابر بدنه کندل قبلی می باشد .1

 قیمت بازگشایی کندل پوشا بیشتر از قیمت بسته شدن کندل قبل می باشد .2
 افزایش حجم معامالت در کندل پوشا رخ می دهد .3
 گیردبدنه کندل قبل بین قیمت بازگشایی و بسته شدن کندا پوشا قرار می  .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 کدام یک از کندل های زیر به عنوان کندل میانی)دوم( در الگوی ستاره نمیتواند باشد؟ -۳

 چکش .1

 فرفره .2
 سنگ قبر .3
 ماروبوزو .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 

 

 



 نام کندل استیک زیر چیست؟ -۴

 

 

 هارامی .1
 پوشا .2
 نافذ .3
 کیکر .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 زیر چیست؟نام الگوی کندل استیک سقف  -۵

 

 سنگ قبر .1
 سنجاقک .2
 مرد به دار آویخته شده .3
 فرفره .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدام یک از الگوهای زیر برای تایید جهت گیری بازار نیاز به کندل تاییدی ندارد؟ -۶

 الگوی دوجی .1
 پوشش ابر سیاه .2
 کیکر .3
 نافذ .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   



 است؟ کدام مورد نشانه ی تشکیل کف در این مقطع بوده -۷

 

 خرید هارامی صعودی با کندل تایید دوجی صف .1
 نافذ صعودی بدون نیاز به تایید دوجی صف خرید .2
 پوشا صعودی بدون نیاز به تایید دوجی صف خرید .3
 کیکر صعودی بدون نیاز به تایید دوجی صف خرید .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 در کادر زیر چند الگوی ستاره شامگاهی مشاهده می کنید؟ -۸

 

 یک .1

 دو .2
 سه .3
 چهار .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 با تاخیر نیست؟ (Laggingکدام یک از اندیکاتورهای زیر جز اندیکاتورهای) -۹

1. EMA 
2. ALLIGATOR 
3. ICHIMOKU 
4. MACD 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 



 کدام دوره زمانی برای اندیکاتور روندی میانگین متحرک حساسیت بیشتری تعریف می کند؟ -۱۰

1. 12 
2. 32 
3. 100 
4. 200 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

وجود دارد.میانگین دوره زمانی  70و  10،30،50در تصویر زیرچهار میانگین متحرک با دوره های زمانی  -۱۱

 چه رنگی دارد؟ 50

 

 قرمز .1
 آبی .2
 سبز .3
 مشکی .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 اندیکاتور ایچیموکو از چند میانگین متحرک تشکیل شده است؟ -۱۲

1. 3 
2. 4 
3. 5 
4. 6 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 شدن کدام میانگین متحرک در اندیکاتور ایچیموکو موید ناحیه بازگشتی مهمتری است؟ (Flatتخت )ّ -۱۳

 تنکانسن .1
 کیجونسن .2
 Aاسنکواسپن .3

 Bسنکو اسپن .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   



است؟)باالی خط دیاگرامی از رفتار قیمت و زیر خط  +RDکدام یک از حالت های زیر نشان دهنده ی -۱۴

 رفتار اندیکاتور است(دیاگرامی از 

 

 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 است؟  -HDکدام یک از حالت های زیر نشان دهنده ی -۱۵

 

 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدام یک از حاالت زیر بیانگر گرایش بازار به خرید در اندیکاتور ایچیموکو نیست؟ -۱۶

 چیکواسپن باالتر ا ز نمودار قیمت تثبیت شده باشد .1
  از کیجونسن باشد  تنکانسن باالتر .2
 باشد Bباالتر از سنکو  Aسنکواسپن .3

 شده باشد ( FLATکندل تخت )  20  به مدت  Bسنکو .4

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 

 

 



 کدام یک از اندیکاتورهای زیر از حجم در محاسبات خود استفاده می کنند؟ -۱۷

1. RSI 
2. MACD 
3. MFI 
4. EMA 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدامند؟  RSIمهمترین سطوح برای بررسی رفتار  -۱۸

1. 80-20 
2. 30-50 
3. 75-25 

4. 30-70 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   

 کدام یک از نوسان گر های زیر ناحیه ی اشباع را نشان نمیدهد؟ -۱۹

1. RSI 
2. MACD 
3. MFI 
4. STOCASTIC 

۱)  ۲)  ۳)  ۴)   


