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 : تاریخچه پول64نکته

 تهاتر   =ی کاال با کاال  مبادله ●

ی خود را گرفت و هر کس کاالهای اضافهمی انجام کاال با کاال صورت به مبادالت ، پول نام به مهمی بسیار اجتماعی فناوری آمدن وجود به از قبل ●

 .گویند می «تهاتر » کرد که به آن نیاز داشت. به این نوع مبادله با کاالهایی مبادله می

 .شوددیده می المللی بین سطح در یا روستایی مبادالتامروزه هم گاهی در  

 :ی کاال با کاال ) تهاتر(  مشکالت مبادله     

                   

 به مازاد کاالی ما احتیاج داشته باشد .و نیز  کاالی مورد نیاز ما را داشته باشدیافتن فردی که  -1                          

 .افزایش یابدهای مبادالتی در زندگی انسان به شدت شد هزینهبود و موجب مین کار بسیار دشوار ای ⇐                

 .           ها مبادله انجام دهدد و دهنها نفر مراجعه کنبرای حل این مشکل به ده ند بود مجبور ها انسان عالوه بر این، چه بسا                     

                             زا بود.مشکل آنها به یکدیگر تبدیل و ها قیمت محاسبه و تعیین  -2                     

 بود . مشکل نیز پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده  -3                     

                                                      مثال : ◀

 

 مردم هر یک از این کشورها حاضر بودند کاالی اضافی خود را با این کاالها معاوضه کنند.            

 کنند؛توانند کاالهای مورد نیاز خود را دریافت با دادن این کاالها میزیرا اطمینان داشتند که         

 مورد استفاده قرار گرفت. «اولین پول» به عنوان  بدین ترتیب این نوع کاالها                  

 

 

        : ای برای مبادله مشکالت استفاده از کاالیی خاص به عنوان وسیله

                       

 شد. یرقابل استفاده میماند، فاسد و غمدت زیادی بدون مصرف میاین کاالها در صورتی که  -1                             

 به دلیل حجم زیاد ، فضای زیادی را اشغال می کرد. -2                            

 کاالها هزینه نگهداری آنها را افزایش می داد و زیان دیدگی تولیدکنندگان را به همراه داشت؛تأمین جا برای محافظت از این  -3                            

 

 

 

 کاالی پرطرفدار   کشور  

 غالت          ایران    

 صدف          هندوستان

 چای           تبت     

 پوست سمور    روسیه   
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 فلزی پول  :64نکته

 یفساد ناپذیر  -1                                                            

 م کمجح -2                                                           

 بسیار آسان حمل و نقل -3           مزایای استفاده از پول فلزی :

 از مشکالت ناشی از به کارگیری کاالها در مبادالترهایی یافتن  -4                                                           

 هادر داخل کشورها و بین ملت تتجارگسترش  -5                                                           

 حمل و نقلو  دریانوردیفعالیت هایی از قبیل رونق گرفتن  -6                                                    

 مشکالت استفاده از پول فلزی :

 که مشکل از پول نبود. ای ؛ در حالیعده ی برای سوء استفاده یدیفرصت ها و روش های جد نفراهم کرد -1              

 فلزی انتخاب پول مهمترین مشکل               بشر دسترس در نقره و طال میزان بودن محدود -2               

 .                        بود نیاز بیشتری پول به مبادالت و تولیدات افزایش با زیرا⇦               

 نبود. مناسبی پرداخت سیله و فلزی پول زیاد، حجم با مبادالت در -3               

 تبدیل شد. پیشرفت اقتصادی و تجاریخود به عامل محدود کننده ای بر سر راه  کمبود طال و نقرهرفته رفته  ∗

 : پول کاغذی64نکته

ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های اندیشیدند. در این میان ، عده چاره ای میانسان ها برای حل مشکالت پول فلزی باید  ●

 پذیرفت.آنان بود. طرف مقابل نیز بر اساس اصل اعتماد این رسید را می بیانگر بدهیکردند که صادر می رسیدیفلزی، 

 کردند.  ها را بین خود رد و بدل میبه تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند این رسید 

                      

                     مصون ماندن از خطر های احتمالی  -1           برای  مردم ●

     رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها -2                          

                                                                                             

 کردنددریافت می از آنان معتبر « رسید»  های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل ،پول                                               

                                          گرفتند.را به کار می معامالت خود این رسیدها و در                                                                             

                                                                                                   

 شد. که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می ایطال و نقره : هاآن وانهپشت ⇦ نخستین اسکناس ها ⇦ رسیدها این ●

 بود. « بانک » آنها را به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل کرد. نام این نهاد در اقتصاد اروپا، رونق روز افزون کار صرافی ها ●

 :         انتشار اسکناس را بر عهده گیرند به ناچار چاپ وموجب شد تا دولت ها عواملی که  ●

 مباالتی و یا سوء استفاده برخی از صرافان از اعتماد مردمبی  -1                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               د زیاد انواع رسیدها و صرافی ها تعدا  -2                                                                                                         

 جا شکل گرفت. فکر سپردن نشر پول به یک بانک مرکزی از این ●



 اقتصاد جامع دهم حامد اکبری -فاطمه حیاتی        ول(ـ)پ بخش دوم

 

  6 

 

 : پول ثبتی یا تحریری64نکته

 گسترش دادند و شعبه های آنها در نقاط مختلف در دسترس افراد قرار گرفت؛ بانک ها فعالیت خود را                با گسترش ارتباطات  ●

 مبادالت بود.  در بیشتر آسانی دنبال به بشر و شد دشوار  کمکم «نقل و انتقال اسکناس»                                                            

 بود.  «چک » ها ی آنها قرار دادند؛ از جملهها خدمات مختلفی را در اختیار مشتریبانک ●

، موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب بلکه بانک شودپول نقد بین افراد رد و بدل نمیشود در واقع در معامالتی که با چک انجام می↵

 دیگری را افزایش می دهد. 

 گفته می شود. «ثبتی » یا  «پول تحریری » نویسند به آن چون افراد خود مبلغ چک را روی آن می ●

    ند   از میزان پول نقد در گردش بکاه -1        : بانک ها با ایجاد چک و سازماندهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن، توانستند ●

  سهم چک را در مبادالت افزایش دهند. -2                                                                                                                             

 در اقتصاد شکل بگیرد. «شبه پول » باعث شد که                 ایجاد چک و استقبال مردم از آن    ●

 

 : پول الکترونیکی و مجازی05نکته

تر و های سریعبشر به دنبال روشموجب شد تا همراه شدن آن با انقالب دیجیتال )رقمی( و الکترونیک و  افزایش حجم و سرعت مبادالت

 تری باشد.راحت

در شبکه های ارتباطاتی )تلفنی ، تلفن همراه و  انتقالقابل در کارت های بانکی و  قابل ثبت و ضبطدر نتیجه امروز شاهدیم که پول الکترونیکی  ↵ 

 خرید و فروش و انتقال دارایی را بسیار آسان و سریع کرده است.              فضای مجازی(،

 را برای زندگی در شهر ایجاد خواهد کرد.  فرصت ها و تهدیدات جدیدیهای دیجیتالی گوناگونی را خواهیم دید که در آینده پول ●

 یکی از این پول های نوظهور است. «بیت کوین  » ●

 : پشتوانه پول05نکته

   اطمینان مردم به ارزش پول در مبادالت  = « پشتوانه پول»       ●

  پول خود در موجود نقره و طال ⇐( نقره و طال) فلزی پشتوانه پول∗

  بانک یا  صراف نزدجواهرات  -3  طال های شمش -2 فلزی های پول -1 ⇐ل کاغذی پو پشتوانه∗

  قدرت اقتصادی کشور ⇐الکترونیکی و تحریری و کاغذی و فلزی های پشتوانه پول∗
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 : وظایف پول02نکته

 : وسیله ی پرداخت در مبادالت (5        

 دانند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود ، آن را خواهند پذیرفت . افراد در مبادالت خود ، پول را می پذیرند . زیرا می ∗

   سازی مبادله آسان نقش اصلی پول در مبادالت              ∗

      

 :  وسیله ی سنجش ارزش( 2     

 

 کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید .توان ارزش  به وسیله ی پول می∗

 را آسان می کند . ها به یکدیگر تبدیل قیمت و خرید و فروش کاالهای مختلفاین عمل پول ، کار ∗

 هر یک از کشورها ، دارای ارزش واحد خاص خود هستند . ∗

   یورو ⇦ اتحادیه اروپادر                    

  پوند⇦ انگلیسدر         مثال :  

  ریال ⇦ایراندر                    

      

 : وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش (3     

 

آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند . عالوه بر  برخی از نیازها هرروزه و برخی در طول زمان پیش می∗

 آید.  های خاص پیش می نیز هست که در موقعیت بینی غیر قابل پیشهای  های روزمره، برخی هزینه هزینه

 دهند. در زمان الزم مورد استفاده قرار می ی حفظ ارزش وسیلهعنوان  اند به کرده انداز پسهایی را که نزد خود  افراد پول ∗

 :وسیله ی پرداخت های آینده  (6      

 نیز باشد .  وسیله ی مناسبی برای پرداخت های آیندهتواند  می           در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند ∗

 گیرد . صورت می پرداخت های آیندهاین وظیفه ی پول ، در روزگار ما کامال محسوس است . زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل دریافت  ∗

 از همین نوع است و این نوع پرداخت، اغلب مورد قبول مردم است. «رد و بدل کردن حواله های بانکی » و « خرید اقساطی»  ∗
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 : قدرت خرید پول 03نکته

 گوییم که قدرت خرید آن دستخوش تغییر است.وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می∗

 در جامعه بستگی دارد؛  هاقیمت عمومی سطح به پول خرید قدرت ∗

 : رابطه قدرت خرید پول و سطح عمومی قیمت ها ∗

  .(قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس ،ها افزایش یابدهر چه سطح عمومی قیمت)رابطه معکوس                                           

 

   هارفاه خانوادهکاهش  - 1                                                                                                                  

 شود. می                   ضرر پس اندازکنندگان -2                    باعث  زیرا ⇦ یکی از مشکالت اقتصادی است «تورم»  ∗ 

 انکنندگ مصرف قدرت خریدکاهش  -3                                                                                    

 : تورم06نکته

 هاشتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت =  تورم ●

 .باشد مداوم و پر نوسان،  رویهبی،  هاافزایش در سطح قیمت وقتی=  تورم زیانبار و بد ∗

 کند.بروز می هاافزایش قیمتبه صورت ⇦ (فزونی تقاضا برعرضه) رابری عرضه و تقاضای کل در جامعهناب ⇦تورمبروز علت  ∗

 ، باشد شده تر ارزان اجناس دیگر عبارتی به و یافته، کاهش ها قیمت عمومی سطح که دارند انتظار اشتباه به تورم نرخ کاهش شنیدن با افراد گاهی ∗

 ها همچنان با شتاب کمتر از قبل، افزایش خواهد داشت.است و قیمت «هاقیمت افزایش شتاب کاهش» معنای به تورّم کاهش که حالی در

 تورممسائل مربوط به  ⇦ مسئلهآموزش  █

                                                                                                           
های قیمت جدید های قیمت قبلی   سطح  سطح 

های قیمت قبلی سطح 
 تورم =  

قیمت این کاال در ابتدای سال چقدر  ترتیب به ،تومان برسد 17۷۷۷% افزایش یابد و به مبلغ  7۷اگر قیمت یک کاال در طول یک سال  مثال :

 (44سنجش )                   بوده است و قیمت این کاال چند تومان افزایش یافته است ؟ ) به ترتیب از راست به چپ (                                

1 )۰۸۸۸ – ٩۸۸۸             2 )٩۸۸۸ – ۰۸۸۸            3 )۸۸۸/1۸– ۰۸۸۸                 4)۰۸۸۸ – ۸۸۸/1۸ 

 آموزش روش حل :

                                                                                                               
سطح قیمت های قبلی  سطح قیمت های جدید 

سطح قیمت های قبلی
     تورم =   

                                   ۸۸۸/۰۸۸/1= x 1۰۸ → x1۸۸ - ۸۸۸/۰۸۸/1= x۰۸ →  (x - ۸۸۸/1۰  )1۸۸ = x۰۸ → 
 1۷۸۸۸  

 
  =  

۰۸

1۸۸
 

     x = ۸۸۸/1۸تومان  →قیمت اولیه ی کاال                       ۸۸۸/1۰ - ۸۸۸/1۸ = ۸۸۸/۰تومان    →میزان افزایش قیمت کاال          

 صحیح است . 3گزینه ⇐
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  : نقدینگی00نکته

 حجم پول موجود در کشور = نقدینگی ●

 خارج از گردش)پس انداز خانگی( و های در گردش اسکناس  +مسکوکات مجموع = بانک نوین خدمات گیری شکل از قبل کل نقدینگی ●

 شد. شبه پولو  پولاینکه بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل  و ا با پیدایش پول های تحریری)چک( ام ●

 

 نقدینگی = شبه پول + پول                یعنی

 

 شود. تقسیم می «واقعیو اسمی  »ی ه متغیرهای اقتصادی به دو گونهنقدینگی هم مانند هم ●

 نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.             توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که فقط زمانی می ●
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 ای های چهارگزینه  پرسش      

 (74)سنجش                م مفهوم آمده است ؟                       در تعریف کدا« افزایش  بی رویه ، پرنوسان و مداوم سطح قیمت ها » در علم اقتصاد  -1

 ( تورم زیانبار و بد4                ( حفظ ارزش             3                   ( نرخ تنزیل2              ( نقدینگی               1

 (46)گزینه دو                                 در رابطه با مورد توجه بودن کاالیی خاص در هر منطقه، در هندوستان کدام کاال خواهان بیشتری داشت ؟ -2

 ( غالت4                                 ( چای3                     ( صدف2                     ( پوست سمور1

 (46)گزینه دو                              در روسیه کدام نوع کاال به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار گرفت ؟                                                         -3

 ( غالت4                  ( صدف                3         ( چای                  2( پوست سمور                        1

 (74)قلم چی                                     پرداخت مخارج غیر قابل پیش بینی ، به ایفای کدام وظیفه ی پول بستگی دارد ؟                                    -4

 ( وسیله ی پرداخت های آتی4                     ( حفظ ارزش        3          ( وسیله ی پرداخت در مبادالت2( سنجش ارزش                   1

 (42و 44)سنجش                 مربوط به کدام یک از وظایف پول است ؟                   « رد و بدل کردن حواله های بانکی » و « خریدهای اقساطی »  -5

( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش              4( وسیله ی پرداخت های آتی          3          ت در مبادالت(  وسیله ی پرداخ2( وسیله ی سنجش ارزش      1

هزار  5۷با توجه به این مطلب در سالهای نه چندان دور کسی که یک میلیون تومان پول داشت می توانست با آن یک دستگاه آپارتمان بخرد یا  -6

 میلیون تومان حداکثر بتوان یک دستگاه اتومبیل دست دوم خرید: 1۷اتومبیل خریداری کرد، اما در حال حاضر با شد یک دستگاه تومان می

ج( قدرت خرید پول با چه  ید پول در جامعه وابسته به چیست؟ب(قدرت خررت خرید خود را از دست داده است؟الف( چرا گفته می شود پول قد

 (74)قلم چی                                                                                                                                                              چیزی رابطه غیر مستقیم دارد؟

 ها قیمت عمومی سطح  :ج   ها قیمت عمومی سطح  :ب . کند حفظ را خود ارزش زمان طول در نتوانسته پول واحد یک چون : ( الف1

 نقدینگی: ج   ها قیمت عمومی سطح :ب . کند حفظ را خود ارزش زمان طول در نتوانسته پول واحد یک چون :الف ( 2

 نقدینگی: ج  نقدینگی : زش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. بار چون :الف ( 3

 ها قیمت عمومی سطح  :ج  نقدینگی :ب . است نداشته هماهنگ افزایش اقتصادی شکوفایی و رونق با متناسب پول ارزش چون :الف  (4

 و است بوده ریال چند سال ابتدای در کاال این قیمت ، برسد تومان 454۷ درصد افزایش یابد و به مبلغ 35اگر قیمت کاالیی در طول یک سال  -7

 (46 )گاج                                                                                                 ( چپ به راست از ترتیب به) است؟ یافته افزایش تومان چند کاال این قیمت

1) 34۸۸۸- 11٩۸                    2)34۸۸۸- 11٩۸۸                 3) 34۸۸- 1٩1۸                4)34۸۸- 11٩۸ 

 (46 چی )قلم؟                                                                                   دهنده کدام یک از وظایف پول است هر کدام از مفاهیم زیر نشانبه ترتیب  -8

 «یکدیگر با کاالها آسان معاوضه -آینده نیازهای کردن برطرف -بانکی های حواله کردن بدل و رد »

 مبادالت در پرداخت وسیله -ارزش حفظ و انداز پس وسیله -آتی های پرداخت وسیله  (1

 آتی های پرداخت وسیله -ارزش حفظ و انداز پس وسیله -ارزش سنجش وسیله( 2

 مبادالت در پرداخت وسیله -آتی های پرداخت وسیله -ارزش حفظ و انداز پس وسیله (3

 مبادالت در پرداخت وسیله -مبادالت در پرداخت وسیله -آتی های پرداخت وسیله (4
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 (46)گاج                                                                                                                              جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کنید. -4

 کردند که بیانگر.......... بود.خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می ای از بازرگانان در معامالتالف: عده

                          ها را به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل کرد. نام این نهاد در اقتصاد اروپا.......... بود.ها، آنصرافی کار افزون روز رونق ب:

 مالی صندوق :ب      آنان بدهی :الف ( 2              مالی صندوق: ب     آنان اعتبار :الف ( 1

  بانک: ب      آنان اعتبار :الف ( 4                       بانک: ب     آنان بدهی: الف ( 3

 (46گاج )                                                                                                                          کدام گزینه پاسخ صحیح و کامل به سواالت زیر است؟ -1۷

 ؟باشدنمیی تهاتر شیوه یک از مشکالت معامله بهالف: کدام

 گرفت؟می قرار استفاده مورد پول اولین عنوان به زیر کاالهای از یک کدام ترتیب به روسیه و تبت ایران، در ب:

 صدف -چای -برنج: ب   آینده به آن انتقال و ارزش حفظ و انداز پس : ( الف1

 سمور پوست -چای -غالت: ب   یکدیگر به آنها تبدیل و کاالها وزن محاسبه و تعیین :الف ( 2

 سمور پوست -چرم -غالت :ب   آینده به آن انتقال و ارزش حفظ و انداز پس :الف ( 3

 صدف -چرم -برنج :ب   ها و تبدیل آنها به یکدیگرکاال وزن محاسبه و تعیین :الف ( 4

شود ، بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش در چه نوع معامالتی، درحقیقت پول نقد بین افراد رد و بدل نمی -11

 (4۷سراسری و 46گزینه دو)                                                                                                                                                                         دهد؟ می

 شود.که با چک انجام می یمعامالت  (2                     کلرینگ اطاق به مربوط معامالت( 1

 مدنی و حقوقی مشارکت چون مالی تسهیالت اعطای در( 4             .شود انجام مدت کوتاه اعتباری اسناد با  (3

 (46چی قلم)                                                                                                 ی پول....... بود. پشتوانه بود، رایج  زمانی که پول فلزی)طال و نقره( -12

 های طالشمش  (4               جواهرات( 3                  پول خود در موجود نقره و طال همان  (2                  کاالها (1

 (46قلم چی )                                                                                                                              است؟  نادرستدر رابطه با نقدینگی کدام مورد  -13

 .رود می شمار به جامعه آن نقدینگی کشور، در موجود پول کل حجم (1

 .بود پول شبه و پول شامل نقدینگی حجم بانک، نوین خدمات گیری شکل از قبل( 2

 تغیرهای اقتصادی به دو گونه اسمی و واقعی تقسیم می شود.م همه مانند هم نقدینگی (3

 .شود می نامیده خانگی انداز پس گردش از خارج های اسکناس( 4

مربوط « هریک از کشورها دارای واحد ارزش خاص خود هستند ؛ مثال واحد ارزش در اتحادیه ی اروپا یورو و در انگلیس پوند است » این مطلب  –14

 (43و46)سنجش                                                  به کدام کدام یک از وظایف پول است ؟                                                                                           

 ( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش    4( وسیله ی پرداخت در مبادالت            3( وسیله ی پرداخت های آتی          2( وسیله ی سنجش ارزش      1

 باشد، درصد 1۷ و 2۷ و 25 ترتیب به 83 و 82 و 81 هایسال در تورم نرخ و باشد پولی واحد 1۷۷  معادل 8۷ها در سال فرض کنید که سطح قیمت -15

 (41قلم چی )                                                                                                   چند واحد پولی خواهد بود؟ 82ح قیمت ها در سال سط شرایط این در

1)  12۱                           2 )1۱۸                              3)  12۸                               4)  1۰۱ 
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 (47)قلم چی                                                                                                                     های زیر است؟ کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش -16

ریال برسد، میزان تورم در قیمت  42۷۷و  78۷۷ریال باشد و در انتهای سال به  8۷۷۷و  65۷۷ ترتیب به B و  Aالف( اگر در ابتدای سال قیمت کاالهای 

 از راست به چپ چند درصد است؟ ترتیب به این دو کاال در این دو کاال در این سال

 ب( قدرت خرید پول  به . . . در جامعه بستگی دارد.

 ج( کاهش نرخ تورم به معنای . . . است.

 ها ها، ج( کاهش شتاب افزایش قیمت ، ب( سطح عمومی قیمت 1۱ – 2۸( الف( 1

 ها ، ب( میزان تولیدات، ج( کاهش سطح عمومی قیمت 2۸ -1۱( الف( 2

 ها ها، ج( کاهش شتاب افزایش قیمت ، ب( سطح عمومی قیمت 2۸ -1۱( الف( 3

 ها ، ب( میزان تولیدات، ج( کاهش شتاب افزایش قیمت 1۱ – 2۸( الف( 4

                                                                                                                                    (با اندکی تغییر 42و خارج از کشور 42و 46)سراسری                                     در رابطه با قدرت خرید پول :رو  با توجه به نمودار تصویری روبه  -17

 دستخوش تغییر است ؟« قدرت خرید پول » الف : چرا گفته می شود 

 ب : پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نمی کند ؟

 ج : قدرت خرید پول وابسته به چیست ؟ 

 د : رابطه ی قدرت خرید پول با چه چیزی یک رابطه ی غیر مستقیم است ؟

 پول در جامعه کدام است؟ درت خریدی کاهش ق نتیجهه : 

 ( الف : چون ارزش پول  متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است .1

 وجود تورمه : د : سطح عمومی قیمت ها   سطح عمومی قیمت ها  ج : نقدینگی ب : 

 ی قیمت ها  ( الف : چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند . ب : سطح عمومی قیمت ها  ج : سطح عمومی قیمت ها  د : سطح عموم2

 وجود تورم ه : 

 ج : نقدینگی  د : سطح عمومی قیمت ها   ( الف : چون ارزش پول  متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است . ب : حجم پول در گردش 3

 وجود تورم رکودیه : 

 قیمت ها  ( الف : چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند . ب : حجم پول در گردش  ج : سطح عمومی قیمت ها  د : سطح عمومی 4

 وجود تورم رکودیه : 

 (47دو )گزینه                                                                                  های زیر است؟ اسخ صحیح پرسشبا توجه به مطلب زیر، کدام گزینه مبین پ -18

شد یک دستگاه  تومان می ۷۷۷/5۷توانست با آن یک دستگاه کاشانه بخرد یا با  های گذشته کسی که یک میلیون تومان پول داشت می در سال» 

 «د. اما در حال حاضر با ده میلیون تومان حداکثر بتوان یک دستگاه اتومبیل دست دوم خرید.اتومبیل خری

 ب( چرا پول نتوانسته است قدرت خریدش را حفظ کند؟شود؟  ت خرید پول دستخوش تغییر میالف( چه زمانی قدر

 ( چرا تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؟دها چگونه است؟  ی آن دارد و رابطهج( قدرت خرید پول در جامعه به چه چیزی بستگی 

معکوس ،  -ها یمت( الف( زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( زیرا نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند . ج( سطح عمومی ق1

 کاهد.       نان را میشود و قدرت خرید آ   اندازکنندگان می  د( زیرا باعث کاهش رفاه خانواده و ضرر پس

 نابرابر هستند، ( الف( زمانی که یک واحد پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش نداشته باشد. ب( زیرا عرضه و تقاضای کل در جامعه با یکدیگر 2

 کاهد.     ید آنان را میشود و قدرت خر   اندازکنندگان می  ج( نقدینگی، مستقیم، د( زیرا باعث کاهش رفاه خانواده و ضرر پس

 تقیم، ( الف( زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( زیرا نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند . ج( نقدینگی، مس3

 شود. وجود آمدن رکود در جامعه می ها کاهش یافته و این باعث به د( زیرا سطح عمومی قیمت

 یک واحد پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش نداشته باشد. ب( زیرا عرضه و تقاضای کل در جامعه با یکدیگر نابرابر هستند.  ( الف( زمانی که4

 شود.      وجود آمدن رکود در جامعه می ها کاهش یافته و این باعث به معکوس ، د( زیرا سطح عمومی قیمت -ها ج سطح عمومی قیمت
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 (47دو )گزینه                                                                                                                                                             است؟ نادرسته کدام گزین -14

 پول به یک بانک مرکزی نقش داشت.مباالتی و یا سوء استفاده برخی صرافان از اعتماد مردم، در سپردن نشر  ( بی1

 کند. ها را به یکدیگر آسان می ( سنجش ارزش کاالها توسط پول، کار خرید و فروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت2

 فلزی این بود که در مبادالت با حجم زیاد وسیله پرداخت مناسبی بود.  ( یکی از دالیل استفاده از پول3

 کردند که بیانگر بدهی آنان بود.  های فلزی، رسیدی صادر می ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه عده ( برای حل مشکالت پول فلزی،4

 (47)گاج                                                                                                            های پول است؟ هریک از موارد زیر مربوط به کدام یک از ویژگی -2۷

 ی مناسبی برای این وظیفه است. الف( در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش بکند، وسیله

 کند. ب( این ویژگی پول کار خرید و فروش کاالهای مختلف را آسان می

 آید. میهای خاص پیش  بینی که در موقعیت ج( نگهداری مقداری پول توسط مردم  برای امور غیرقابل پیش

 های بانکی مربوط به این ویژگی پول است. د( خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله

 های آینده انداز و حفظ ارزش، د( وسیله پرداخت های آینده، ج( وسیله پس ( الف( وسیله پرداخت در مبادالت، ب( وسیله پرداخت1

 های آینده انداز و حفظ ارزش، د( وسیله پرداخت سیله پسهای آینده،  ب( وسیله سنجش ارزش، ج( و ( الف( وسیله پرداخت2

 انداز و حفظ ارزش های آینده، ج( وسیله پرداخت در مبادالت، د( وسیله پس ( الف( وسیله پرداخت در مبادالت، ب( وسیله پرداخت3

 انداز و حفظ ارزش له پسهای آینده،  ب( وسیله سنجش ارزش، ج( وسیله پرداخت در مبادالت، د( وسی ( الف( وسیله پرداخت4

 (47)گاج                                                                                                                                    های زیر است؟ کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش -21

 های الکترونیکی چیست؟ الف( امروزه پشتوانه پول

 گیری چه چیزی شد؟ اد چک و استقبال مردم از آن باعث شکلب( ایج

 «                    شبه پول» ( الف( شمش و جواهرات نزد صرافان، ب( 2«                      شبه پول» ( الف( قدرت اقتصادی کشورها، ب( 1

 «                 پول تحریری» مش و جواهرات نزد صرافان، ب( ( الف( ش4«                 پول تحریری» ( الف( قدرت اقتصادی کشورها، ب( 3

 (47)سنجش                           دهد؟ های آتی نشان می ی مناسبی برای پرداخت دریافت و پرداخت در معامالت به کدام صورت، پول را وسیله -22

   پایاپای ( مبادله4ی بانکی                ( حواله3  ( پول فلزی                  2( اسکناس                        1

% قدرت خرید کارکنان چه 1۷% افزایش دهد، در صورت وجود تورم به میزان 12اگر دولت با خلق پول بدون پشتوانه، حقوق کارکنان خود را  -23

 (47)سنجش                                                                                                                                                           است؟  تغییری یافته

 فزایش یافته است.% ا2( قدرت خرید واقعی آنان تنها 2( قدرت خرید واقعی آنان تغییری نکرده است.                  1

 % کاهش یافته است.2( قدرت خرید واقعی آنان تنها 4% افزایش یافته است.        12( قدرت خرید واقعی آنان تنها 3

% بوده باشد، قیمت 2۷% و 25% ، 12، به ترتیب 44و  43، 42های  ریال است. اگر میزان تورم در طول سال 1848، 45قیمت کاالیی در ابتدای سال  -24

 (47)گاج                                                                                                                         چند ریال بوده است؟        42کاالی موردنظر در ابتدای سال 

1)11۸۸                           2)1232                        3 )1۱4۸                       4)1322 
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 پاسخنامه تشریحی             

 

 4گزینه-1

 06هنکت ← ها. رویه، پرنوسان  و مداوم در سطح قیمت تورم زیانبار و بد عبارت است از افزایش بی

 2گزینه -2

 64هنکت ← مورد توجه بوده است.« صدف» در هندوستان،  

 1گزینه-3

 64هنکت ← گرفته است. بیشتر مورد توجه بوده و به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار می« پوست سمور» در روسیه 

 3گزینه -4

اند، به  انداز کرده هایی را که نزد خود پس آید. افراد پول های خاص پیش می عالوه بر مخارج روزمره، برخی مخارج غیرقابل پیشبینی نیز وجود دارد که در موقعیت

 02هنکت ← .دهند ارزش در زمان الزم مورد استفاده قرار می عنوان وسیله حفظ

 3گزینه -5

 02هنکت ← باشد. از وظایف پول می« های آتی وسیله پرداخت» های بانکی ، جزء  خریدهای اقساطی و رد و بدل کردن حواله

 2گزینه -6

 الف( وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ، 

 03هنکت ←است ؛ قدرت خرید آن دستخوش تغییرمی گوییم که 

ارزش خود را حفظ نکره است ، می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید آن به سطح عمومی قیمت ها بستگی  سطح عمومی قیمت هاب( از آن جا که پول در مقابل 

  03هنکت ← دارد .

 03هنکت ← در آن جامعه است .تورم ، نتیجه ی وجود  در یک جامعهکاهش قدرت خرید پول ج(

 4گزینه -7

                                                                                                                                            
های قیمت جدید های قیمت قبلی   سطح   سطح 

های قیمت قبلی  سطح 
   تورم = 

                                                                                                                                               X 1۸۸ – ۸۸۸/4۱٩ =  X3۱  =   
4۱٩۸  

 
  = 

3۱

1۸۸
    

                                                                                                                                         34۸۸ = 
4۱٩۸۸۸

13۱
  =X ⇒۸۸۸/4۱٩ = X 13۱ 

  افزایش قیمت کاال=   4۱٩۸ - 34۸۸ = 11٩۸                                                                                                                             

     06هنکت ←  
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 1گزینه -8  

 02هنکت ← های بانکی است. شامل خریداری اقساطی و رد و بدل کردن حواله « :های آتی وسیله پرداخت»  

هایی را که  آید. افراد پول های خاص پیش می در زندگی انسان، برخی مخارج غیرقابل پیشبینی نیز وجود دارد که در موقعیت « :انداز و حفظ ارزش وسیله پس» 

 02هنکت ← دهند. اند، به عنوان وسیله حفظ ارزش در زمان الزم مورد استفاده قرار می انداز کرده نزد خود پس

دانند دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت و  پذیرند؛ زیرا می افراد در مبادالت خود، پول را می « :پرداخت در مبادالت  وسیله» 

 02هنکت ← در حقیقت نقش اصلی پول در مبادالت، تسهیل مبادالت است.

 3گزینه -4

 64نکته ← کردند که بیانگر بدهی آنان بود. های فلزی، رسیدی صادر می به جای پرداخت سکهای از بازرگانان در معامالت خود،  الف( عده

 64نکته ← ها را به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل کرد. این نهاد، در اقتصاد اروپا بانک نام گرفت. ها، آن ب( رونق روزافزون کار صرافی

 2گزینه -1۷

 64هنکت ←.  باشد نمیاز مشکالت معامله به شیوه تهاتر « ها به یکدیگر تعیین و محاسبه وزن کاالها وتبدیل آن »الف( 

 64هنکت ← چای و در روسیه : پوست سمور بود. ب( اولین پول مورد استفاده در ایران : غالت ، در تبت :

 2گزینه -11

  نقد در بین افرادشود، در حقیقت پول  در معامالتی که با چک انجام می

 64نکته ← دهد. شود، بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می رد و بدل نمی 

 2گزینه -12

 05هنکت ← پشتوانه پول همان طال و نقره  موجود در خود پول بود.زمانی که پول فلزی)طال و نقره( رایج بود، 

 2گزینه -13

  ها نتوانستند شبه پول خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد. تحریری)چک( و اینکه بانکهای  با پیدایش پول

 00هنکت ←

 1گزینه -14

وسیله هریک از کشورها دارای واحد ارزش خاص خود  هستند؛ مثال در اتحادیه اروپا یورو، در انگلیس پوند و در ایران ریال است، مربوط به » این مطلب که 

 02هنکت ← بودن پول است. ارزشسنجش 
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 2گزینه -15

                                                                                                  1۸۸   ×
های قیمت جدید های قیمت قبلی   سطح   سطح 

های قیمت قبلی  سطح 
                                                                                   درصد تورم = 

                                                                                                                    1۸۸  ×
قیمت در سال ۰۸  قیمت  در سال۰1

قیمت در سال ۰۸
 د تورم  درص  = 

×  1۸۸ ⇒ ۰1قیمت سال = 12۱                                                                                                          
1۸۸  قیمت در سال ۰1

1۸۸
 = 2۱                          

×  1۸۸ ⇒ 2۰قیمت سال = 1۱۸                                                                                                           
12۱  قیمت در سال ۰2

12۱
 = 2۸ 

 06هنکت ←

 1گزینه -16

 الف(   

    1۸۸   ×
های قیمت جدید های قیمت قبلی   سطح   سطح 

های قیمت قبلی  سطح 
                                                                                   درصد تورم = 

 

                %2۸ = 1۸۸  ×
12۸۸

0۱۸۸
 = 1۸۸   ×

۰۰۸۸  0۱۸۸ 

0۱۸۸
     Aتورم کاالی  = 

         %1۱ = 1۸۸  ×
 12۸۸

۰۸۸۸
 = 1۸۸   ×

٩2۸۸  ۰۸۸۸ 

۰۸۸۸
 Bتورم کاالی  = 

 06هنکت ←       

 ها در جامعه بستگی دارد . ب( قدرت خرید پول  به سطح عمومی قیمت

 03هنکت ←       

 06هنکت ← ها است. ها نیست بلکه به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت ج( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت

 2گزینه -17

 03هنکت ← گوییم قدرت خریدش را از دست داده است. است در طول زمان ارزش خود را حفظ کند و به همین دلیل می پول نتوانسته الف(

 03هنکت ← ارزش خود را حفظ نکره است. سطح عمومی قیمت هاپول در مقابل  ب(

 ها در جامعه بستگی دارد. قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ج(

 03هنکت ←

یابد و  ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می ها رابطه غیرمستقیم دارد. هرچه سطح عمومی قیمت قدرت خرید پول با سطح عمومی قیمت د(

 03هنکت ← بالعکس.

 06هنکت ← آید. ی کاهش قدرت خرید پول در جامعه به وجود می تورم یکی از مشکالت اقتصادی است که در نتیجه ـ(ه
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 1گزینه -18

 03هنکت ← گوییم  قدرت خرید پول دستخوش تغییر است. زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می الف(

 03هنکت ← است.  گوییم قدرت خرید پول دستخوش تغییر شده ب( پول نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند و به همین دلیل می

یابد و  ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می ها در جامعه بستگی دارد. هرچه سطح عمومی قیمت تج( قدرت خرید پول به سطح عمومی قیم

 03هنکت ← برعکس.

  کاهد. شود و قدرت خرید آنان را می   اندازکنندگان می  ها و ضرر پس د( تورم یکی از مشکالت اقتصادی است زیرا باعث کاهش رفاه خانواده

 06هنکت ←

  3گزینه -14

 پول فلزی در مبادالت با حجم زیاد وسیله پرداخت مناسبی نبود و همین موضوع یکی از دالیل کنار گذاشتن این نوع پول از مبادالت بود .

 64هنکت ←

 2گزینه -2۷

 02هنکت ← های آینده نیز باشد . ی مناسبی برای پرداخت در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش بکند، وسیله الف(

  02هنکت ← کند. وسیله سنجش ارزش پول ،کار خرید و فروش کاالهای مختلف را آسان می ب(

هایی را که نزد خود  آید . افراد پول های خاص پیش می بینی نیز هست که در موقعیت های غیرقابل پیش های روزمره، برخی هزینه عالوه بر هزینه ج(

 02هنکت ← دهند. زمان الزم مورد استفاده قرار می اند، به عنوان وسیله حفظ ارزش در انداز کرده پس

 02هنکت ←های آینده است.  های بانکی، مربوط به وسیله پرداخت خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله د(

 1گزینه -21

 05هنکت ← کشور ندارد.ای جز قدرت اقتصادی  های فلزی، کاغذی، تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است، پشتوانه الف( امروزه پول

 64هنکت ← در اقتصاد شکل بگیرد.« پول شبه» ب( ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که 

 3گزینه -22

از همین  های بانکی گیرد. خریدهای اقساطی و رد و بدل کردن حواله های آتی صورت می دریافت و پرداخت در اکثر معامالت تجاری در مقابل پرداخت

 02هنکت ← نوع اند.
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 2گزینه -23

% 1۸% ) بعد از کسر تورم 2ها تنها  % باشد، در واقع قدرت خرید واقعی آن1۸% افزایش یافته باشد و در همان زمان تورم 12اگر دستمزد کارکنان دولت 

 06هنکت ← % ( افزایش یافته است.12 -

 

 1گزینه-24

                                                                                                   1۸۸   ×
های قیمت جدید های قیمت قبلی   سطح   سطح 

های قیمت قبلی  سطح 
درصد  = 

  تورم

 ! نکته

 است. بنابراین داریم : ٩4، قیمت جدید کاال در سال ٩۱سالنکته خوب این سؤال این است که شما بتوانید تشخیص دهید قیمت قدیم کاال در 

                                                                                                                                           1۸۸X- 1۰4۰۸۸ = X2۸  =  
1۰4۰  

 
 = 

2۸

1۸۸
  ٩4تورم سال  ⇒ 

                                                                                                                          1۱4۸ = 
1۰4۰۸۸

12۸
 = X → 1۰4۰۸۸ = X 12۸  

                                                                                    1۸۸X – 1۱4۸۸۸ = X 2۱= 
1۱4۸  

 
  = 

2۱

1۸۸
 ٩3 تورم سال ⇒ 

                                                                                                         1232 = 
1۱4۸۸۸

12۱
 = X → 1۱4۸۸۸ =  X12۱        

1۸۸X                                                                                                            – 1232۸۸ = X12 = 
1232  

 
 = 

12

1۸۸
 ٩2تورم سال  ⇒ 

                                                                                                                             11۸۸ = 
123۸۸

112
 = X → 1232۸۸ = X112 

                                                    06هنکت ←   

 

 

                                  

 


