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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن  انسانی    علوم   رشته:کالس/ پایه:  دهم                   نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 16  تعداد سواالت:                    2ه:  تعداد صفح            دقیقه          45مدت امتحان:                                         1399 ماهبهمن تاریخ امتحان: 

 بارم (( تورم و کاهش قدرت خرید با عنوان ))  سومفصل  از  نهم درسآزمون  ردیف

1 
 

 

 

 

 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

 لطغ            صحیح  . ، بانک مرکزی نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق می کندفروش اوراق مشارکتدر سیاست  –الف( 

 غلط      صحیح      در بیشتر موارد حجم نقدینگی در کشورها با کاهش روبروست.   –ب( 

عاالن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می بایست ماهیتا نهادی غیر انتفاعی و صرفا با هدف ارائه خدمات به ف –ج( 

   صحیح          غلط اقتصادی باشند.

                         لط                   غ  یح          صح گامی با تورم روبرو می شویم و آن را احساس می کنیم که کاالیی را بخواهیم بفروشیم. معموال هن -د(

1 

 

 

2 
 

 

 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 ...... را تورم می گویند.دانان ......................اقتصاد  –الف ( 

 نقش اصلی پول در مبادالت ........................ است. –ب ( 

 رفاه مردم و .......................... اثر منفی دارد.تورم به  – ج(
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 در چه صورت پول می تواند وسیله مناسبی برای پرداخت آینده باشد؟ –الف ( 

 پشتوانه پول چیست؟ –ب( 

 آور روبرو خواهیم بود؟در چه حالت ما با تورم زیان  –ج( 

 چک  پول تحریری یا ثبتی گفته می شود؟چرا به  –د( 

 سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند چه نام –ه( 

 دارند؟

5/2 

 ای: سواالت چهار گزینه - 4

 ؟سیاستی اعمال می گردد در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معموال چه –الف( 

 سیاست کاهش نقدینگی( 4      سیاست انبساطی               ( 3                   سیاست بازار باز( 2            سیاست انقباضی    (  1

 زمانی که اقتصاد کشور گرفتار تورم می شود، بانک مرکزی چه سیاستی را به کار می گیرد؟ –ب( 

                باضیسیاست انق( 2                                                                          سیاست انبساطی( 1

     شارکتمسیاست خرید اوراق ( 4                                                          سیاست افزایش نقدینگی( 3

 ارد؟کل پولی که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود چه نام د –ج( 

 ( نقدینگید                        ی     الف( تورم                            ب( سپرده های بانکی                              ج( پس انداز خانگ

5/1  

ت تشریحیسواال    

 1 تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش داشته است، این جمله را با یک مثال تشریح کنید. - 5
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 کدام یک از وظایف و کارکردهای پول در روزگار کنونی ما کامال محسوس است؟ چرا؟  - 6

  

5/1  

مهم پول را بیان کنید. هایو کارکردسه مورد از وظایف  - 7  5/1  

 

 به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار گرفت؟ هریک از کاالهای زیر در چه مناطقی - 8

 د( صدف=                      ج( پوست سمور=                                 ب( غالت=                الف( چای=                   
1 

 1 انتشار اسکناس را برعهده بگیرند؟ چه مشکالتی سبب شد تا دولت ها به ناچار چاپ و - 9

 مفهوم عبارت زیر را در قالب یک مثال شرح دهید. - 10

 "پول های کاغذی، تحریری یا الکترونیکی، خصوصیتی اعتباری دارند. "

1 

 دولت برای مقابله و کنترل تورم، میزان عرضه کاالها را چگونه افزایش می دهد؟ - 11

 

1 

 1 که روی کار آمدند، کار اصلی آنها چه بود؟ و اعتبار این موسسات به چه دلیل بود؟ اولین موسسات مالی - 12

 انتخاب فلزات طال و نقره به عنوان پول این محاسن را به دنبال داشت:  - 13

1 –  

2 -  

1 

 1 دو علت اصلی و مهم تورم را بیان کنید. - 14

میلیون تومان بوده باشد و هزینه سبد بازار در  300( برابر با 1398گذشته) فرض کنید هزینه سبد بازار در دی ماه سال  - 15

 میلیون تومان رسیده باشد، شاخص قیمت مصرف کننده را محاسبه کنید. 400دی ماه سال جاری به مبلغ 

1 

 پشتوانه هریک از پول های زیر را بنویسید.  - 16

 سکه های طال و نقره: -الف 

 پول کاغذی: –ب 

 پول تحریری و الکترونیکی(:  -پول های امروزی)اسکناس –ج 

5/1  

 جمع بارم =  

 

 ))من اهلل توفیق((
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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن  انسانی    علوم   رشته:کالس/ پایه:  دهم                   نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 16  تعداد سواالت:                    3ه:  تعداد صفح            دقیقه          45مدت امتحان:                                         1399 ماهبهمن تاریخ امتحان: 

 بارم (( تورم و کاهش قدرت خرید با عنوان ))  سومفصل  از  نهم درس پاسخنامه  ردیف

1 
 

 

 

 

 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

 لطغ            صحیح  . ، بانک مرکزی نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق می کندفروش اوراق مشارکتدر سیاست  –الف( 

 غلط      صحیح      در بیشتر موارد حجم نقدینگی در کشورها با کاهش روبروست.   –ب( 

عاالن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می بایست ماهیتا نهادی غیر انتفاعی و صرفا با هدف ارائه خدمات به ف –ج( 

   غلط          صحیح اقتصادی باشند.

                                            لطغ  یح          صح گامی با تورم روبرو می شویم و آن را احساس می کنیم که کاالیی را بخواهیم بفروشیم. معموال هن -د(

1 
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 ... را تورم می گویند.افزایش در سطح عمومی قیمت هادانان ...اقتصاد  –الف ( 

 ... است.آسان سازینقش اصلی پول در مبادالت ... –ب ( 

 اثر منفی دارد....اقتصادی آنهاامنیت تورم به رفاه مردم و ... – ج(
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 در چه صورت پول می تواند وسیله مناسبی برای پرداخت آینده باشد؟ –الف ( 

 در صورتی که بتواند حفظ ارزش کند.

 پشتوانه پول چیست؟ –ب( 

 اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند.

 حالت ما با تورم زیان آور روبرو خواهیم بود؟در چه  –ج( 

 در حالتی که افزایش در سطح قیمت ها، بی رویه، پرنوسان و مداوم باشد.

 چرا به چک  پول تحریری یا ثبتی گفته می شود؟ –د( 

 چون افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند.

 ت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند چه نامسیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیری –ه( 

 سیاست های پولی=  دارند؟

5/2 

 ای: سواالت چهار گزینه - 4

 ؟در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معموال چه سیاستی اعمال می گردد –الف( 

 سیاست کاهش نقدینگی( 4                     سیاست انبساطی( 3                   بازسیاست بازار ( 2            سیاست انقباضی    (  1

 زمانی که اقتصاد کشور گرفتار تورم می شود، بانک مرکزی چه سیاستی را به کار می گیرد؟ –ب( 

                ش نقدینگی در گردشکاه سیاست( 2                                                                          سیاست انبساطی( 1

     شارکتمسیاست خرید اوراق ( 4                                                          سیاست افزایش نقدینگی( 3

 ارد؟کل پولی که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود چه نام د –ج( 

 ( نقدینگید                        ی     الف( تورم                            ب( سپرده های بانکی                              ج( پس انداز خانگ
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سواالت تشریحی    

 تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش داشته است، این جمله را با یک مثال تشریح کنید. - 5

درصدی  20 درصد افزایش یافته باشد؛ یعنی ما نسبت به سال قبل تورم 20مثال اگر قیمت کاالها در امسال نسبت به سال قبل 

ل درصد کمتر از سال قب 20درصد کاهش داشته است و در واقع  20خرید پول ما داریم و این به این معناست که قدرت 

 میتوان کاال خریداری کرد.

1 

 کدام یک از وظایف و کارکردهای پول در روزگار کنونی ما کامال محسوس است؟ چرا؟  - 6

ای هزیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل پرداخت  در روزگار کنونی ما کامال محسوس است؛ وسیله پرداخت های آینده 

 آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله های بانکی نیز از همین نوع است.

5/1  

مهم پول را بیان کنید.سه مورد از وظایف و کارکردهای  - 7  

وسیله پرداخت های  – 4وسیله پس انداز و حفظ ارزش   – 3وسیله سنجش ارزش       – 2وسیله پرداخت در مبادالت     – 1

 آینده

5/1  

 

 به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار گرفت؟ هریک از کاالهای زیر در چه مناطقی - 8

        تبت            الف( چای=  

                       ایرانب( غالت=  

                         ج( پوست سمور= روسیه

 هندوستان د( صدف=

1 

 چه مشکالتی سبب شد تا دولت ها به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را برعهده بگیرند؟ - 9

بار و اعت بی مباالتی یا سوء استفاده برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی

 د.تا دولت ها  به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را برعهده بگیرن سنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد

1 

 مفهوم عبارت زیر را در قالب یک مثال شرح دهید. - 10

 "پول های کاغذی، تحریری یا الکترونیکی، خصوصیتی اعتباری دارند. "

به خودی  نیست که این ورقه کاغذهزار تومان، به این معنی  10مثال پولی که شما در دست دارید و روی آن نوشته شده است 

تومان کاال  هزار 10هزار تومان می ارزد؛ بلکه به معنی سند یا رسیدی است که به شما امکان می دهد، با آن معادل  10خود، 

 یا خدمات دریافت کنید.

1 

 دولت برای مقابله و کنترل تورم، میزان عرضه کاالها را چگونه افزایش می دهد؟ - 11

دولت ها  دولت می تواند ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد؛ اما از آنجا که این روش معموال زمان بر است،برای این کار 

 ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات، بازار را تنظیم کنند.

1 

 چه دلیل بود؟ اولین موسسات مالی که روی کار آمدند، کار اصلی آنها چه بود؟ و اعتبار این موسسات به - 12

ر این اعتبا –کار اصلی این موسسات حفظ و تامین امنیت پول و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود. 

 موسسات به این دلیل بود که موسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند.

1 

 این محاسن را به دنبال داشت: انتخاب فلزات طال و نقره به عنوان پول  - 13

 موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد. – 1

 فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل و نقل را نیز رونق بخشید. – 2

1 

 دو علت اصلی و مهم تورم را بیان کنید. - 14

 نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد)فزونی تقاضا بر عرضه(. – 1

1 
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 افزایش نقدینگی در کشور و عدم هماهنگی آن با افزایش تولید. – 2

میلیون تومان بوده باشد و هزینه سبد بازار در  300( برابر با 1398فرض کنید هزینه سبد بازار در دی ماه سال گذشته)  - 15

 محاسبه کنید.میلیون تومان رسیده باشد، شاخص قیمت مصرف کننده را  400دی ماه سال جاری به مبلغ 

 ( cpi مت مصرف کننده = )یشاخص ق

  × 𝟏𝟎𝟎cpi=
هزینه سبد بازار در ماه(سال)قبل−هزینه سبد بازار در ماه(سال)معین

هزینه سبد بازار در ماه(سال)قبل
 

 

× 𝟏𝟎𝟎 = =cpiدرصد 𝟑𝟑/𝟑𝟑
𝟒𝟎𝟎−𝟑𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎
 

 درصد افزایش داشته است. 33 در این حالت شاخص قیمت مصرف کننده در طول یک سال بیش از

1 

 پشتوانه هریک از پول های زیر را بنویسید.  - 16

 سکه های طال و نقره: -الف 

 طال و نقره موجود در خود پول فلزی) سکه ها(

 پول کاغذی: –ب 

 پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی که نزد صراف یا بانک بود.

 پول تحریری و الکترونیکی(:  -پول های امروزی)اسکناس –ج 

 قدرت اقتصادی کشور

5/1  

 جمع بارم =  

 

 ))من اهلل توفیق((
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