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رشتٍ وًَای مُم:اطّط در شماَ 

 غرب
 لٍّ َا:وىیاي وّیماوجاري

دیه-2  

)يیصٌی َای طثیعی(افریما )يیصٌی َای طثیعی(اريپا   

از غرب -ازجىًب الیاوًض مىجمد َىدی-ازشماَ دریای مدیىتراوٍ-دريظط ورٌ زمیهمًلعیت:-1

 الیاوًض اطّط ي از شرق َىد

زیاد،ديمی تعد از اظیا يظعت:  

واَمًاری َا:افریما لارٌ ای پعت ي وم ارتفاع اظت،تیشتر تیاتاوی َعت تا وًَعتاوی -2  

   

 مىاطك تّىد 

 
 
 

پعت:مىاطك   

 

دارای ريدَای وم ي وم ابريد َا:-3  

ي زامثس-اُيراوص-وىًٍ-ویُ )طًالوی تریه ريد جُان(مُم تریه ريدَا: -  

 

 

 

 

وعثت  تٍ يظعت ومجمعیت:-1  

 افریما)يیصٌی َای اوعاوی(

 ريود افسایش جمعیت زیاد

 یه

 

 

 

ازجىًب دریای -ازشماَ مىجمد شماِی -شرق اظیا-غرب اطّط -:ویم ورٌ شماِیمًلعیت -1

 مدیىتراوٍ 

وم،ششمیه لارٌ از َفت لارٌيظعت:   

واَمًاری َا-2 اريپا پیر اريپا جًان  

 مًلعیت: شماَ اريپا  جىًب اريپا

وًن تیس ي تّىد،درٌ َای 

)V )تاریه ي پرشیة ي  

ي درٌ َای ٌىثدی شىُ   

)U )ٌعتردٌ ي تاز ي تٍ شىُ  
:شىُ واَمًاری َا  

 اتش فشان : فعاَ ویعت فعاَ اظت

چًن واَمًاری َای اريپای 

جًان  تعد از پیر تشىیُ شدٌ 

اظت فرظایش ومتر صًرت 

 ٌرفتٍ اظت.

تٍ عّت فرظایش زیاد در 

شماَ اريپا وعثت تٍ جىًب ان 

 شىُ وًٌ َا ٌىثدی ي درٌ 

 َا(U)اظت 

 عّت:

 

 

:دارای ريد َای زیاد ي پر ابريدَا-3  

ي اِة-دُن-رایه-يٍِا-داوًبمُم تریه ريد َا:-  

ي...... اظتفادٌ میشًد.-وشتی راوی-وشايرزی-ترقوىتٍ:از ريد َا در اريپا ترای تًِید   

 اريپا) يیصٌی َای اوعاوی(

وعثت ي يظعت زیادجمعیت: -1  

 دالیُ

 

 

 

 

تٍ رشتٍ وًٌ َای اِپ ي پیر 4808وىتٍ:مًن تالن  

 وىتٍ:شرق افریما ظرزمیه ٌعُ َا

 صحرای تسري افریما در شماَ

 تیاتان والماری در غرب

و هىای معتدل  اب   

باریدن بارن کافی   

رود های پراب   

و هىای معتدل  اب   جلگه های پهناور  

پیشرفت در علم و 

 فناوری

 شماِی َا اوثرا معّمان 

 جىًتی َا اوثرا معیحی

 ادیان دیٍر
 دیه َای اتتدایی

 یًُدی
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 جىًب تحت تاثیر وشًر َای اظتعمارٌر اريپا)فراوعًی،اوٍیعی(

 

زتان :-3  

 

 

 

: اوثرا ظیاٌ پًظتوصاد -4  

 

التصاد:-5  

 ريود افسایش جمعیتري تٍ وم)افسایش جمعیت پیر(

 

دیه-2  

 

 

اظپاویا(-یًوان -اِثاوی-معّمىان اوثرا در ظثٍ جسیرٌ تاالوان )تًظىی  

 

 

زتان-3  

 

 

 

: اوثرا ظفید پًظتوصاد-4  

 

التصاد:-5  

 

 
 

ایتاِیا(-واتًِیه)ياتیىان  

 ارتديض

 تريلعتان

ُِعتان(-اظالي )ريظیٍ   

فراوعٍ(-التیه ) اوٍّعتان  

اوٍّیعی(-شرمىی)اِمان  

 شماَ عرتی

 زتان اتتدایی

 تٍ طًر وّی داری التصاد پیشرفتٍ

 وشايرزی پیشرفتٍ عّت:  تااظتفادٌ از ماشیه االت مدرن ي شیًٌ َای عّمی

دامداری: )پیشرفتٍ(عّت: تا اظتفادٌ از شیًٌ َای عّمی)تًِید ِثىیات ي ًٌشت 

در دامارن ي َّىد   

 صىعت:پیشرفتٍ تریه لارٌ ،وشًر َایی ماوىد اِمان ي فراوعٍ ي ایتاِیا ي اوٍّعتان

 عّت:
 تًجٍ تٍ عّم

 غارت وشًر َای دیٍر ) اظتعمارٌری(

 شرایط معاعد طثیعی)ريدَای پراب،زمیه َای معاعدي.....(

 ومتر تًظعٍ یافتٍ

 صىعت:وم تًظعٍ یافتٍ تریه لارٌ عّت:

وامىاظة طثیعی شرایط  

لرار ٌرفته از ريی 

 وشًر َای اظتعمارٌر

 جىً َای داخّی 


