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 دیگر استعمار هب باشد می کم اروپا قاره در چون و دارند نیاز اولیه ومواد منابع به تولید برای و هستند صنعتی آنان زیرا

  اند پرداخته  اکشوره

 . ببرید رانام پا ارو صنعتی کشورهای از مورد چهار -8

  ایتالیا – انگلیس – فرانسه – آلمان

 .دارد زیادی رونق اروپا در گردشگری چرا -9

 های ورزش برای مناسب کوههای و. ها دریاچه و طوالنی سواحل مانند طبیعی گردشگری  های جاذبه داشتن دلیل به
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