
 در شده واقع کشورهای از یکی( République française: فرانسوی به) فرانسه جمهوری رسمی عنوان با فَرانسه

 تاس کشوری سه از یکی فرانسه. هست نیز زیادی دریاهای آنسوی قلمروهای و هامنطقه دارای که باشدمی غربی اروپای

 به(. مراکش و اسپانیا از عبارتند دیگر کشور دو) باشدمی اطلس اقیانوس نیز و مدیترانه دریای در هم سواحلی دارای که

 .اندداده( ضلعیشش: معنی) l’Hexagone لقب آن به فرانسوی زبان در کشور، این نقشه   شکل دلیل

 مچنینه و اروپا اتحادیه و غربی اروپای کشور ترینبزرگ و است افغانستان اندازه   کمابیش فرانسه مساحت، پایه بر

 با که است تَن میلیون ۷۶ مرز از عبور حال در فرانسه جمعیت. آیدمی شماربه اروپا قاره همه در بزرگ کشور سومین

 رشه فرانسه، مرکز. گیردمی قرار اروپا اتحادیه در آلمان از پس پرجمعیت کشور دومین رتبه در فرانسه شمار، این

 انسهفر اساسی قانون. است فرانسه فرهنگ و تجارت اصلی مرکز و کشور این شهر ترینبزرگ پاریس. است پاریس

 دموکرات و سکوالر کشوری ایجاد بر تأکید قانون این. است رسیده رسمیت به ۸۵۹۱ اکتبر ۴ در پرسی همه یک برپایه

 رد و شد تدوین فرانسه انقالب در که شهروند و انسان حقوق اعالمیه  . کنندمی ایجاد را حاکمیت حق آن، در مردم که دارد

 .ستا کشور این باورهای بیانگر ایگونه به آید،می شمار به زمینه این در تاریخی سندهای نخستین از یکی خود نوع

 ۰۲ و ۸۵ هایسده در که ایگونه به شد اروپا منطقه   در برتر نیروهای از یکی به تبدیل فرانسه وسطا، قرون پایان از پس

 مهمترین به تبدیل فرانسه کشور، این طوالنی تاریخ طول در همچنین. بود بسیاری استعمار تحت مناطق و هاکلونی دارای

 مرکز ار کشور این که جایی تا گردید گوناگون هایزمینه در دانشمندان و اندیشمندان هنرمندان، از بسیاری پرورش کانون

 هنری و فرهنگی علمی، جامعه   هجدهم، و هفدهم هایسده طی در. پندارندمی جهان مدرن فرهنگ شکوفایی و پیدایش

 دهنامبر «روشنگری دوره» آن به که زدند رقم را دورانی پیوستندمی آن به اروپا سراسر از که اندیشمندانی و فرانسه

 چهارمین فرانسه. است بشر تاریخ هایدوره تریندرخشان از یکی اجتماعی و فکری دستاوردهای لحاظ از و شودمی

 گردشگر میلیون ۱۸ از بیش ساله هر دلیل، همین به که است جهان در یونسکو جهانی میراث بیشترین دارنده   کشور

 .جهان در دیگری کشور هر از بیش آماری - شوندمی کشور این جذب خارجی

 ایکشوره از یکی فرانسه سیاست، و اقتصاد نظام، هنر، فناوری، و صنعت بنیادی، علوم فرهنگ، چون هاییزمینه در

. ستا نظامی هایهزینه و بودجه نظر از کشورها سایر بین در پنجم رتبه   دارای کشور این. باشدمی جهان تأثیرگذار و مهم

 قتصادیا نیروی که است یافته گسترش کشورهای از یکی فرانسه. اراستد را سوم رتبه   ای،هسته ذخایر نظر از همچنین

 هفتم رتبه   دارای خرید قدرت برابری نظر از و جهانی بزرگ اقتصاد پنجمین دارای اقتصادی، زاویه از. دارد زیادی

 .است جهانی

 حصیالت،ت زندگی، باالی استانداردهای. دانست پیشرو کشورهای از توانمی را فرانسه المللی،بین استانداردهای زمینه   در

 یمعرف زندگی برای آلایده کشورهای جمله از را فرانسه انسانی توسعه باالی شاخص و آزادی زندگی، به امید سالمت،

 للم سازمان امنیت شورای دائم عضو پنج از یکی و بوده متحد ملل سازمان مؤسس کشورهای از همچنین فرانسه. کندمی

 ناتو، ت،بیس گروه هشت، گروه زبانی،فرانسه چون دیگر المللیبین نهاد و گروه چندین در همچنین فرانسه. باشدمی نیز

 از همچنین کشور این. دارد عضویت التین اتحادیه   و جهانی تجارت سازمان توسعه، و اقتصادی همکاری سازمان

 .است بوده اروپا اتحادیه   تأسیس در پیشرو کشورهای

 پانیااس موناکو، ایتالیا، سوئیس، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک، با مشترک مرزهای دارای غربیشمال و شمال از فرانسه

 فرانسه شمار، این با که شودمی کیلومترمربعی ۹۴۶٫۲۸۲ مساحتی شامل اروپا در فرانسه کشور خاک. است آندورا و

 اریبسی طبیعی هایجاذبه دارای همچنین فرانسه. است مساحت یدد از اروپا، اتحادیه اعضای بین در کشور ترینبزرگ

 بخش در آلپ هایکوهرشته به مربوط عمدتا   کوهستانی مناظر و غربی و شمالی مناطق در ساحلی هایجاذبه همچون

 .است شرقی

 هوا و آب

. دارند ایمدیترانه وهوایآب نیز جنوبی بخشهای. است معتدل وهوایآب دارای فرانسه شرقی شمال و شمالی هایبخش

 هاییزمستان و بوده باالیی بارش میزان دارای مناطق این یعنی که است اقیانوسی اقلیم دارای فرانسه غربی هایبخش

 هاییستانزم و طوفانی گاهی و گرم هاییتابستان از معموال   نیز مناطق سایر. کنندمی تجربه را گرم هاییتابستان و معتدل

 برخوردارند سرد


