تست - ۱کدام یک از سبک های معامالتی برای شما مناسب تر است؟
اگر شخصیت شما با سبک معامالتی شما سازگار نباشد؛ هم حساب هم شخصیتتان آسیب خواهد دید .این تست به شما کمک
می کند تا بفهمید چه نوع معامله گری هستید :ریزه خوار ,معاملهگر روزانه ,معاملهگر سویینگ یا....
 . ۱معموال هنگام معامله چه موسیقی گوش می دهید؟
الف -من فقط به بتهون و موتزارت گوش میدهم .دوست ندارم به موسیقی های بلند و پر استرس گوش دهم.
ب -جاز !موسیقی تندی است اما حواسم را پرت نمی کند.
ج -راک و هیپ-هاپ؛ دوست دارم موسیقی بلند و تند باشد.
د -آر .کلی ,برونومارس و نی یو؛ سرعت این موسیقی به حدی است که میتوانم با آن ضرب بگیرم.
. ۲کدام یک از موارد زیر سبک مد شما را بهتر توصیف می کند؟
الف  -طبق آخرین مد لباس میپوشم؛ هر چیزی که مد شود سه رنگ از آن را خریداری خواهم کرد.
ب  -من از آخرین مد اطالع دارم و گاهی طبق مد لباس می پوشم.
ج -من خیلی اهل مد نیستم .داشتن ظاهر کالسیک و راحت برایم اولویت دارد.
د  -اصال مد چه اهمیتی دارد؟ من هر روز تیشرت و شلوار جین مورد عالقه ام را می پوشم.
 . ۳اگر قرار باشد "ندای وظیفه  :۴جنگ مدرن" را بازی کنید؛ کدام یک از موارد زیر را انتخاب خواهید کرد؟
الف  -تک تیرانداز  .اهمیتی ندارد که چند نفر را میکشم اما باید همه اهدافم بمیرند .برای رسیدن به این هدف ,همه روز را
نیز صبر خواهم کرد.
ب  -یورش گر؛ من به سالحی نیاز دارم که به راحتی با آن حرکت کنم؛ چند نفر را بکشم و دامنه شلیک اسلحه ام متوسط و
بلند باشد.
ج  -عملیات ویژه؛ من دوست دارم تمام میدان را پوشش دهم و تا جای ممکن همه دشمنان را در دامنه نزدیک بکشم.
د  -اسلحه سنگین؛ کمپ زدن را دوست ندارم اما حرکت سریع را نیز نمی پسندم.
. ۴کدام یک از فیلمهای زیر را بیشتردوست دارید؟
الف  -جان سخت؛ همه قسمت های این فیلم هیجان انگیز است.
ب  -کاراته کار؛ زیرا تناسب خوبی بین درام و اکشن ایجاد کرده است.
ج  -تایتانیک؛ اهمیتی ندارد این فیلم چقدر طوالنی است من می توانم صد بار آن را ببینم .
د  -پدرخوانده؛ افت و فرودهای فراوانی دارد اما دیدن آن برایم لذت بخش است .
 . ۵کدام یک از شهر های زیر را برای سفر انتخاب خواهید کرد؟
الف  -نیویورک؛ شلوغی و سر و صدای این شهر را دوست دارم .
ب  -دوست دارم با موتور رم را بگردم! ایتالیا اماکن و شهرهای دیدنی بسیاری دارد اما من نمی خواهم خودم را خیلی خسته
کنم.
ج  -احتماالا به ملبورن خواهم رفت؛ دوست دارم به وسط شهر نزدیک باشم اما از طبیعت هم زیاد دور نباشم.
د  -من همیشه دوست داشتم به بانکوک سفر کنم؛ مدیتیشن در معبد بودایی ها بسیار لذت بخش خواهد بود.
 .۶وقتی در یک معامله در سود هستید؛ اما به تدریج از میزان سود کم میشود معموالا واکنش شما چگونه است؟
الف  -فکر می کنم اصالح کمی اتفاق افتاده .
ب  -امیدوارم به استاپ من نرسد اما اگر برسد دیگر در آن روز معامله نخواهم کرد.
ج  -فکر می کنم روند در حال بازگشت است؛ زمان تغییر جهت فرا رسیده.
د  -جای نگرانی نیست هنوز تا آخر هفته وقت دارم.
. ۷تقریبا چند لیتر باید به آبنبات بزنید تا به نصف برسد؟
الف ۶۱۲-؛ دقیقا شمرده ام .
ب  -لیس؟؟ معموالا همه آب نبات را درون دهانم میبرم و قورت میدهم!
ج -نمیدانم؛ معموالا صبرم را بعد از  ۱۸۶نیز از دست میدهم و آن را می جوام .
د -معموالا بیش از  ۵۰لیست طول نمیکشد زیرا گاز هم میزنم!

. ۸وسیله حمل و نقل مورد عالقه شما چیست؟
الف  -من دوست دارم از مناظر لذت ببرم بنابراین معموالا با قایق سفر می کنم .
ب  -من عاشق سرعت هستم و هواپیما مرا سریعتر به مقصد خواهد رساند!
ج  -سفر کردن با ماشین را دوست دارم زیرا هیچ چیز لذت بخش تر و آرامش بخش تر از سفر جاده ای نیست .
د  -قطار در زمان مناسب مرا از نقطه الف به نقطه ب میرساند زیرا در ترافیک سنگین نمیمانم .
. ۹وقتی کسی با فریاد به شما میگوید که "سریع باش" واکنش شما چه خواهد بود؟
الف  -چی ؟؟ چیکار کنم؟ وای !!
ب  -من مثل نینجا ،به صورت خودکار هر چه را به طرفم پرت می شود سریع می گیرم .
ب  -برای منحرف کردن مسیر آن چیز ،به موقع واکنش نشان می دهم .
د  -واکنش من در حدی است که شی پرتاب شده را از روی زمین بردارم .
 . ۱۰برنامه روزانه خود را چگونه توصیف میکنید؟
الف  -آرامبخش؛ فقط چند کار مختصر باید انجام دهم .
ب  -ناآرام !حتی زمانی برای نفس کشیدن در بین جلسات ندارم .
ج  -کسل کننده؛ اکثرا همه روز را مشغول تماشای تلویزیون هستم و به کارهایی که باید انجام دهم فکر می کنم .
د  -معمولی؛ تقریبا ا هر روز صبح باید کاری را تحویل دهم و در بعد از ظهر کالس یوگا می روم .اما معموالا بیشتر زمان
روز را بیکار هستم.
 . ۱۱صبحانه یک روز معمولی خود را توصیف کنید.
الف  -دوست دارم وقت خود را تلف کنم بنابراین قبل از اینکه از خانه خارج شوم چند بیسکوییت بر می دارم و می روم .
ب  -معموالا یک یا دو کاسه برشتوک میخورم .
ج -معموالا یک ساندویچ و یک لیوان آب پرتقال میخورم .
د -چه عجله ای است؟! چند پنکیک با عسل؛ چندتا بیکن؛ چند تخم مرغ پخته؛ میوه تازه؛ و یک فنجان قهوه !
 .۱۲سرعت تایپ کردن شما چقدر است؟
الف  -مهارت تایپ من متوسط است .می تواند در هر دقیقه  ۳۵لغت تایپ کنم .
ب  -سریع تر از گلوله هستم !فکر کنم به خاطر مهارتی است که در بازی استار کرافت دو کسب کردهام .
ج  -خوب است .می توانم در هر دقیقه حدود  ۴۰خط تایپ کنم که از حد متوسط باالتر است .
د  -خیلی کند هستم و برای تایپ کردن حتما ا باید به صفحه کلید نگاه کنم و باز هم اشتباه می کنم .
. ۱۳تصمیم میگیرید در راه رفتن به خانه به سبزی فروشی بروید .کدام یک از موارد زیر را انجام می دهید؟
الف  -آنچه را امروز نیاز دارم می خرم و می روم .
ب  -وای!! بروکلی حراج خورده است؛ میخرم .
ج  -سبزیجات مورد نیاز برای یک ماه را می خرم .
د  -شاید یک ساعت در آنجا بگردم و مایحتاج یک هفته را بخرم .
 . ۱۴وقتی یک معامله را حدود یک روز نگه می دارم چنین افکاری در ذهنم ایجاد می شود:
الف  -تا اینجا سود خوبی نصیبم شده؛ پس چرا با باز نگه داشتن معامله ریسک از دست دادن این سود را بپذیرم؟ باید با همین
سود االن معامله را ببندم!
ب  -عالی است! قیمت به نفع من در حال حرکت است؛ بنابراین باید به اندازه موقعیت برنده خود اضافه کنم .
ج  -آیا این حرکت ادامه پیدا میکند؟ شاید بهتر باشد نیمی از سود خود را قفل کنم و بقیه را باز نگه دارم و توقف خود را
حرکت دهم تا در شرایط بحران سر به سر شوم .
د  -فکری ندارم  .من معامالت خود را به مدت یک روز باز نگه نمی دارم .
. ۱۵کدام یک از ورزش های زیر برایتان جذاب تر است؟
الف -گلف
ب -فوتبال
ج -بسکتبال
د -پینگ پنگ

