
 است؟  چگونه ریسک مقابل در  شما رفتار  .۳ تست
 

 کدام کًه بفهمیًد تا کرًد خواهًد کمک شمًا به تست این .شماست موفقیًت میزان کننده تعییًن ریسک مقابل در شما رفتاًر معمولاً

 است کدام شما برای معامالت مدیریت مناسًب های تکنیک ،کنیًد استفاده بایًد سیستمی چًه از،ًاست بهتر برایتان معامالتی سبک

 وظیفه یا عصبًی ,قماربازًً د:هستی از یک کدام شما بنابراین دهید؟ افزایش را خوًد معامالتی مهارت توانیًد می چگونه یا

 !شًد خواهیًد متوجه تست این با شناس؟
 
  :بزنید شیرجه، دارد فاصله شما  با متر  ۲۰ که اقیانوسی در  دارید قصد و  اید ایستاده ای صخره  لبه  در شما   .۱

  .زنیًدمی شیرجه کنیًد فکر ای لحظه اینکه بدون و داریًد مًی بر خیز ،گذاریًد مًی کناًر رًا احتیاطً -الف

  .پریًد نمی ً،است نزدیک نجاًت نیروی و کافًی آب عمق که نشدیًد مطمئن کًه وقتی تاً -ب

  .پریًد می آن گرنظاره تشویق از پس نهایت در اما،ًکنیًد مًی تردیًدً -ج
 
  داد؟ خواهد پاسخی چه  اید بوده چگونه کودکی در که بپرسیم مادرتان از اگر  .۲

  .ایًدبوده آلیایده بچًه و کن گوش حرًف بسیاًر شما عیار؛تماًم ننه بچًه یًکً -الف

 !کردیًد می گریه اتفاقی کوچکترین بًا و همیشهً -ب

 و زخًم جاًی از پًر بدنتان تمام معمولاً و بودیًد سواری اسب و پرسروصدا و خرکًی هاًی بازی عاشق وحشی؛ بچه یًکً -ج

  .بوًد کبودی
 
  میکنید؟ چه اید شده  برنده که دالری میلیونها با ،ایدشده  التاری آزمایی بخت برنده  که کنید  فرض  .۳

 ً!میگردًم را دنیًا و خرًم می جفًت یًکً -الف

  .میخرًم خانًه یک آن دیگر نصف با و دهممًی قرار بانًک در را آن نصفً -ب

 ها دارایی سایًر در را آن از بخشی و کنم اضافه خوًد معامالتی سرمایًه به را آن از بخشی شایًد!ًکنم می گذاری سرمایًهً -ج

  .کنًم توزیع
 
  اید؟ شده معامله وارد خبری  گزارش  انتشار  از قبل حال به تا آیا   .۴

  .یابنًد می افزایش نیز ها اسپرًد ,فراریًت افزایش بر عالوه زیرا هرگز؛ً -الف

 اتفاق شکست و شوًد منتشر گزارش تًا مانم می منتظر  .است تعادل وضعیت در بازار که زمانی تنهًا اما ،دارًد بستگًیً -ب

  .گیرممًی قرار رونًد در سپس بیفتًد

 .کنم می تعیین اساس همیًن بر را خوًد تمایل .باشًد داشته وجوًد معتبرًی تنظیمات که هنگامًی البته!ًهمیشهً -ج
 
  اید؟داشته تأخیر  خود مالقات  قرار به رسیدن برای حال به تا آیا   .۵

  .داشت خواهم وجدان عذاب ،صورت این غیر در شوم می حاضر مقرًر موعًد از قبل دقیقه ۱۵ همیشه من !هرگًزً -الف

 .شوًد مًی تاخیًر موجب که افتًدمًی اتفاقی همیشه،ًنیست من تقصیًر،ًمواقع اکثًرًً -ب

  .است نرسیدن هرگز اًز بهتر رسیدن دیًر البته .باشم نداشته تاخیر کنم می سعیً -ج
 
 اینکه دلیل به .کنید انتخاب را خود نظر مورد دانشگاه دارید قصد  و اید شده  التحصیل فارغ دبیرستان از که کنید  فرض  .۶

  کنید؟ می انتخاب را آنها از یکی چگونه، اندکرده  قبول را شما تحصیل درخواست ها دانشگاه همه هستید نابغه

  .رونًد مًی دوستان که رفًت خواهم دانشگاهی بهً -الف

 ً!کنم می انتخاب " چهل ,سی ,بیست ,ده" روش بهً -ب

 !کنًم ارزیابی را دانشگاه هًر معایب و مزایًا بایًد پرسًش این به پاسخ از قبًلً -ج
 
  است؟ کدام شما عالقه مورد  غذای  .۷

  کرد؟ خراب را پاستا شوًدمًی اگًر .دارًد کمتری ریسک زیرا ً،ایتالیاییً -الف

 .هستنًد خوشمزه واقعا !دارًم عالقه نامتعارف غذاهای همه و قورباغه ،مار خوردن بًه!ًتایلندیً -ب

  .باشًد آور اشتها غذا آن اینکه و دارًد ام روحیه به بستگًیً -ج
 
  است؟  صادق  بیشتر شما مورد  در  زیر  عبارات از  یک  کدام  .۸



. 

  .میبرًد سًر را ام حوصله ً،پایین فراریت دارای های بازه و کوچک های موقعیت معاملهً -الف

  .کنم معامله ثابتی قواعًد مجموعه مطابق دارم دوستً -ب

  .کنًم می معامله خوًد ششم حس بًا مطابقً -ج

 

 
  کنید؟ می تعیین چگونه معامله  هر در را خود موقعیت اندازه   .۹

  دارد؟ وجوًد نیز دیگری روش مگًر .کنممًی محاسبه خوًد شده تعیین ریسک و توقف اندازه طبق را آنً -الف

  .کنًم مًی معامله را خوًد سرمایًه همه ،باشم داشته اطمینان معامله به کامالاً اگرً -ب

 ً!میترسًم ،کنم ضرر زیاًد  اینکًه اًز ,کنم می باز میکرو لت یک تنها معامله هًر درً -ج
 

  دهید؟ قرار کجا را  خود  توقف که گیردمی تصمیم چگونه  .۱۰

  .ماننًد می باقًی بعدی سطوح از یًک کدام که بفهمم کنًممًی سعی و کنممًی نگاه قبلی قیمت تغییرات بهً -الف

 خارج آن از رفت پیًش ضررم به معامله اینکه محض به دهم می ترجیح.ًدهممًی قرار ورودم بًه نزدیک امکان حًد تاً -ب

  .شوم

 ؟ً!توقفی چًه؟!ًتوقف -ج
 

  کنید؟ می انتخاب چگونه را  خود شانس اسب .دارید  بندیشرط  قصد و  هستید دوانی  اسب مسابقه یک  در که کنید  فرض  .۱۱

 !دارًد را نام بهترین که اسبی -الف

 است؟ درست برد؛ مًی نیًز الن احتمالاً ,باشًد برده قبالاً اگر !دارًد را سابقًه بهترین که اسبًی -ب

 ً!شًد خواهًد من نصیب زیادی پوًل ببرًد اگر بنابراین و ندارًد رًا آن شدن برنده انتظار کس هیچ که اسبًی -ج
 

  خورید؟می  شام کجا ،دارید  ای عاشقانه مالقات  قرار شما و است جمعه روز   .۱۲

 پیًش درست چیز همه گونه این ,دهًم می سفارش را همیشگی غذای و برم می خودم عالقه مورًد رستوران به را اوً -الف

 .رفت خواهًد

  .باشًد نداشته خوبی نتیجه اگًر حتًی کنًم امتحان را جدیًد چیزهای دارم دوست همیشه من !ندارًد فرقًیً -ب

 شوًم مطمئن تًا خوانم مًی را آن بًه مربوط نقدهای آن از قبل اما ،برویًم کرده معرفی دوستم که کوچکی رستوران به شایًدً -ج

  .است خوب غذایش
 

  ببینید؟ را زیر تلویزیونی هایسایر  از یک کدام دهید  می ترجیح   .۱۳

  .دارم دوست را آن طنز و سادگی ،دوستانً -الف

 ً!آیًد می خوشم میپرانًد جایًم از مرا اینکه از ,متحرک های مردهً -ب

  .است کرده ایجاًد جنگ هایصحنه و پیچیده نمایشنامه بیًن خوبی تعادل!ًهستم تخًت و تاًج بازی عاشقً -ج
 

  کنید؟ می تعیین چگونه را خود  سفر  برنامه معموال و کنید  می سفر  زمانی  چه  .۱۴

 ماجراجو یک من .کنًممًی تعیین را سفر برنامه مقصًد به رسیدن هنگام و خرم مًی را خوًد هواپیمای بلیط ابتدا معموًلً -الف

  .هستم

 های نیاًز رفًع حًد دًر گاهی .کنًم مطالعه آنهًا فرهنگ مورًد در قبال کنم مًی سعی،ًًبروم کجا به گرفتم تصمیًم اینکه از پسً -ب

 .کنم مًی خوًد سفر برنامًه صرف زیادًی زمان بنابراین .گیرم می یاًد نیًز را آنجا زبان ضروری

 .میکنم تنظیم آنها نظرات طبق را خوًد سفر برنامه و خواهم مًی راهنمایی انًد کرده سفًر آنجًا به که افرادی ازً -ج

  چیست؟  شما آل ایده  شغل  .۱۵

  .دارم نیز موقتی های شغًل ,کنًم تامین را خوًد مخارج اینکه براًی گاهی و باشم آزاًد هنرمنًد یک دارم دوستً -الف

 مزایای و حقوق که کنم کار ثبات بًا ملیتًی چنًد شرکت یًک برای که داشتم آرزو همیشه!ًباشم شرکًت کارمنًد دارم دوستً -ب

  .باشًد شده تضمین آن

 خوًد کار از دهنًدمًی اجازه حال عین در و دارنًد خوبی شغلی رشًد پتانسیل که تاسیس تازه های شرکت برای دارم دوستً -ج

  .کنًم کاًر،ًببرم لذت


