
 استان ده از که است شمالی آمریکای قاره شمال در کشوری( Canada: فرانسوی به) و( Canada: انگلیسی به) کانادا

 تردهگس شمالی منجمد اقیانوس تا شمال از و آرام اقیانوس تا اطلس اقیانوس از کشور این. استشده تشکیل قلمرو سه و

 کشور چهارمین و مساحت مجموع نظر از جهان پهناور کشور دومین مربع، کیلومتر میلیون ۹٫۹۹ مساحت با کانادا. است

. است جهان در زمینی مرز بلندترین متحده، ایاالت با کانادا مشترک مرز. است خشکی مساحت نظر از جهان پهناور

 زبان در[ منبع نیازمند.]است سکنه از خالی شمال، قطب به نزدیکی و هوا سرمای دلیل به کانادا خاک از زیادی بخش

 .استیافته رواج آن فرانسوی تلفظ اساس بر کانادا نام فارسی،

 سرئی دوم الیزابت ملکه حاضر حال در که است مشروطه پادشاهی یک و فدرال پارلمانی دموکراسی یک کانادا حکومت

 هایدولت عوام، و سنا مجلس دو فدرال، دولت کبیر، بریتانیای ملکه   یا پادشاه از کانادا حکومت ساختار. است کشور

 و اناداک دهندگان رأی. است شده تشکیل کند،می نقش ایفای یزابتال ملکه نماینده   عنوان به که کل فرماندار و ایالتی

 مجموع در که شود،می اداره هم از مستقل هایدولت توسط کشور این. گیرندمی قرار هرم این قاعده   در نیز شهروندان

 .اندگرفته قرار فدرال دولت پوشش زیر

 یداپ اجرایی ضمانت و رسمیت او نام به و امضاء به قانون و هست نیز کانادا کشور ملکه   بریتانیا، ملکه   دوم الیزابت

 .کندمی

 دیکنز. است روسیه جمعیت پنجمیک حدود تنها آن جمعیت اما است، جهان کشور ترینبزرگ روسیه از پس کانادا هرچند

. کنندمی زندگی آمریکا کیلومتری ۰۹۹ فاصله تا آن، جنوبی مرز امتداد در کشور این جمعیت از درصد ۹۹ به

 .هستند ونکوور و مونترآل تورنتو، ترتیب به کانادا شهرهای ترینپرجمعیت

 که ایگونه هب باشد، گسترده بسیار آمریکا و کانادا اقتصادی روابط تا شده سبب آمریکا به کشور این جغرافیایی نزدیکی

 دو هر معامالت از هم با کشور دو این معامالت حجم و دارند جهان در را اقتصادی رابطه ترینبزرگ کانادا و آمریکا

. ستا داشته پی در کانادا برای هم هاییزیان قوی، اقتصادی رابطه این حال این با. است بیشتر جهان در دیگری کشور

 .هاستزیان این از یکی کشور دو مرز نزدیکی در آمریکایی هایکارخانه فعالیت از ناشی آلودگی

 ربی،غ جنوب بخش در هوا و آب البته. است قطبی نقاط بیشتر در و سرد آن هوای و آب. دارد فراوانی طبیعی منابع کانادا

 .اردد قرار کشور این در هم جهان آبشار پهناورترین نیاگارا، آبشار. است معتدل دارد، قرار آن در ونکوور شهر که جایی

 اکاناد نوزدهم قرن در. گرفت دست در را آن کنترل انگلیس سال این در. بود فرانسه مستعمره ۷۱۷۱ سال تا کشور این

 لطنتس تشریفات زیر کانادا، کنفدراسیون. است( المنافعمشترک) همسود کشورهای عضو کشور این. یافت استقالل

 .شودمی اداره متحده پادشاهی با مرتبط مشروطه

 اناداییک یک او. دارد قرار کل فرماندار خانه   و کشور فدرال مجلس آن در که محلی است، اتاوا شهر کانادا سیاسی پایتخت

 بریتانیای قساب مستعمره   کانادا، در دوم الیزابت ملکه نماینده   عنوان به و است مملکت رئیس تشریفاتی صورت به که است

 .شودمی منصوب وزیر نخست توصیه   به و پادشاه توسط کل، فرماندار. کندمی زندگی کبیر،

 شگزار آخرین طبق بر کانادا جمعیت .کنندمی زندگی کانادا در ایرانی تبار با نفر ۷۶۱،۰۹۹ تعداد ۰۹۷۷ آمار پایه بر

 هک شهرهایی در کانادا مردم پنجم چهار حدود. است نفر هزار شش و پنجاه و میلیون پنج و سی از بیشبکانادا، آمار اداره

 .کنندمی زندگی دارند فاصله آمریکا مرزهای تا کیلومتر ۷۵۹ از کمتر

 زبان فرانسوی جمعیت

 در اما کنند،می زندگی کبک استان در زبانانفرانسوی بیشتر. است کانادایی میلیون ۶٫۶ حدود مادری زبان فرانسه زبان

 استان بیرون زبانانفرانسوی از درصد ۱۶ حدود. برندمی سر به کانادا دیگر هایاستان در آنها از نفر میلیون ۷ حدود

 در سمیر زبان دو انگلیسی، زبان همراه به فرانسوی زبان. کنندمی زندگی نیوبرانزویک و انتاریو هایاستان در کبک،

 شوندمی محسوب کانادا کشور


