
دهم انساني –خالصه درس اقتصاد   

:نكات -فصل پول   

مي » تهاتر»  به اين نوع از مبادله،. قبل از بوجود آمدن پول، مبادالت به صورت كاال با كاال انجام مي گرفت -
.گويند  

تعيين و محاسبه ي قيمت ها و  - 2. يافتن فردي كه مايل به مبادله باشد - 1: مشكالت مبادله ي پاياپاي  -
پس اندازو حفظ ارزش - 3تبديل آنها به يكديگر   

دومين مرحله در روند تكاملي پول،انتخاب يك كاالي بادوام، غيرفاسدشدني، قابل تقسيم به تكه هاي كوچك و  -
)اولين پول. (پرطرفدار بود  

.پوست سمور خواهان بيشتري داشت در تبت، چاي و در روسيه، ، در هند، صدف، در ايران، غالت -  

فاسد و  مشكل ساز بود، چون به مرور زمان، افزايش توليد و زياد شدن حجم و تعداد مبادالت، با اين نوع پول، -
.همچنين هزينه ي نگهداري آنها زياد بود. غيرقابل استفاده مي شوند و فضاي زيادي اشغال مي كردند  

گسترش تجارت در داخل كشورها و بين           )        علت. (فلزاتي مثل طال و نقره بود  دومين نوع پول، -
)معلول(ملت ها و رونق دادن فعاليت هايي از قبيل دريانوردي و حمل و نقل   

كمبود طال و نقره          عامل محدودكننده ي پيشرفت اقتصادي وتجاري -  

صادر مي   نان بود،الت خود، رسـيدي كه بيانـگر بدهي آمـبراي حل مشكل پول فلزي، برخي بازرگانان در معا -
مبادالت اين رسيد ها در جامعه افزايش . ، رسيد را قبول مي كرد»اصل اعتماد«طرف مقابل هم براساس . كردند

.اين رسيد ها در واقع نخستين اسكناس ها بودند .يافت و كامال عادي بود  

.بودپشتوانه ي اين رسيد ها          طال و نقره اي كه نزد صرافان و بازگانان  -  

.رونق روزافزون كار صرافي ها             ايجاد نهادي مهم در اقتصاد كه نامش در اروپا، بانك بود -  

سوءاستفاده ي صرافان از اعتماد مردم و تعداد زياد رسيدهايي كه اعتبارسنجي آنها براي مردم سخت بود        -
 به عهده گرفتن چاپ و انتشار اسكناس توسط دولت
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چك: ش فعاليت بانك ها            يكي از خدمات بانك هارگسترش ارتباطات             گست -   

.چون افراد، خودشان مبلغ چك را روي آن مي نويسند، به آن پول ثبتي يا تحريري مي گويند -  

افزايش       سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي از طريق چك            كاستن از ميزان پول در گردش        -
 سهم چك در مبادالت  

ايجاد چك و استقبال مردم از آن             شكل گيري شبه پول در اقتصاد -  

انقالب ديجيتال و الكترونيك            پول الكترونيكي و مجازي+ افزايش حجم و سرعت مبادالت  -  

ر دست مردم            قدرت اقتصادي كشور پشتوانه ي پول هاي فلزي،كاغذي،تحريري و الكترونيكي موجود د -  

.نقش اصلي پول در مبادالت، آسان سازي مبادله است:  وسيله ي پرداخت در مبادالت - 1: وظايف پول -  

با پول مي توان ارزش كاالها را مشخص كرد و ارزش نسبي شان را   : وسيله ي سنجش ارزش - 2                  
             .سنجيد                  

انسان بايد همواره مقداري پول براي رفع نيازهاي آينده و    : وسيله ي پس انداز و حفظ ارزش - 3                 
.برخي هزينه هاي غيرقابل پيش بيني به عنوان وسيله ي حفظ ارزش نزد خود نگهدارد                   

اگر پول بتواند حفظ ارزش كند        وسيله ي پرداخت هاي آتي :وسيله ي پرداخت هاي آينده -4                  

قدرت خريد دستخوش تغيير شده            وقتي يك واحد پول نتواند در طول زمان، ارزش خود را حفظ كند -  

.اين دو عامل با هم رابطه ي عكس دارند. قدرت خريد پول به سطح عمومي قيمت ها در جامعه بستگي دارد -  

+ ضرر پس اندازكنندگان + چرا؟            باعث كاهش رفاه خانواده . ورم يكي از مشكالت اقتصادي استت -
 كاستن از قدرت خريد 

شتاب يا نرخ رشد افزايش سطح قيمت ها: تورم  -  

اگر نرخ رشد، بي رويه، پر نوسان و مداوم باشد            تورم زيانبار و بد -  

ناهماهنگي افزايش پول در جامعه با افزايش توليد/ نابرابري عرضه و تقاضاي كل گاهي، : علت تورم -  
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سطح قيمت هاي جديد منهاي سطح قيمت هاي قبلي، تقسيم بر سطح قيمت  :فرمول بدست آوردن نرخ تورم  -
 هاي قبلي

.ضرب مي كنيم 100اگر درصد تورم را خواستند، حاصل عبارت باال را در -  

سپرده هاي + سپرده هاي ديداري + مسكوكات + اسكناس ها ( كل پول موجود در كشور حجم = نقدينگي  -
)غيرديداري  

  شبه پول+ پول =بعد از پيدايش پول هاي تحريري و توانايي بانك ها بر خلق شبه پول             نقدينگي -

.           ز نرخ تورم بيشتر باشدفقط زماني مي توان از افزايش نقدينگي صحبت كرد            نرخ رشد آن ا -  
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