
CANADA 



 كــــــنــــــدا  
 9.984.670ثاني اكبر دول العالم مساحة، حيث تبلغ مساحتها الكلية 

%، يبلغ عدد سكان كندا حصب 9كم مربع وتعادل نسبة المياه بها تقريبا 
مليون نسمة، ,وتشكل كندا حوالي  36.8حوالي  7007احصائيات عام 

% من مساحة اليابسة في العالم، تقع كندا في القسم الشمالي من 6.7
القارة األميركية وتمتد من المحيط األطلسي في الشرق الى المحيط 

 الهادىء في الغرب الى المحيط الشمالي في الشمال. 

تمتاز كندا بجبالها الشاهقة في الغرب وسهول خضراء في الوسط وجبال 
منخفضة في شرق البالد وتحتوي كندا على العديد ِمن الغابات الخضراء، 
كما توجُد فيها الكثير ِمن الُبحيرات التي ُتساهُم في تزويِد العديد ِمن 
المناطق الكندّية بالماء، وتصُل درجُة الحرارة فيها في فصِل الصيف إلى 

 33درجٍة مئوّية، وتنخفُض في فصل الشتاء لتصل إلى أقِل ِمن  33
  .درجٍة مئوّية



تتمتع اللغتان االنجليزية والفرنسية باعتراف رسمي فـي كـنـدا، ثـنـائـيـة الـلـغـة 
مذكورة في الـمـيـثـاق الـكـنـدي لـلـحـقـوق والـحـريـات وقـانـون الـلـغـات الـرسـمـيـة 
ولوائح اللغة الرسمية؛ يطبيق من قبل مفوض اللغات الرسمية. يتم التعـامـل 
باللغتيـن اننـجـلـيـزيـة والـفـرنسـيـة عـلـى قـدم الـمـسـاواة فـي الـمـحـاكـم الـفـدرالـيـة 
والبرلمان وجميع المؤسسات االتحادية. للمواطنين الحق عنـد تـوفـر الـطـلـب 

، يـتـكـلـم الـفـرنسـيـة أو بـاننـجـلـيـزيـة الكافي بتلقي خدمات الحكومة االتـحـاديـة
%، . بـيـنـمـا 73.7% من السكان بينمـا يـتـكـلـم الـفـرنسـيـة 39.7اننجليزية 

 % كال اللغتين.07.0يتحدث 

أما اسم كندا فهو مشتٌق ِمـن كـلـمـة كـنـتـا ومـعـنـاهـا الـقـريـة، واسـتـخـدم لـلـمـرِة 
م لــاــشــارِة إلــى 0333األولــى فــي عــام 

المنطقِة المأهولة بالُسّكان ضـمـن حـدود 
كندا، ثم حّولها الباحُث الفرنسي كارتييـ  

م أصــبــح  0343إلــى كــنــدا، وفــي عــام 
ــمــنــاطــِق  ــُمــدن وال ــُق عــلــى كــافــِة ال ــطــل ُي
الم وجودة في تلك المنطقة اسم كندا، ثـم 

 .اعتمد رسميًا وظل ُيستخدم إلى اآلن

 

 

 جاك كارتييه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 
  الشعوب المؤسسة لكندا اربع فئات رئيسية

أوال: الشعععععوب اة ععتععيععة العع عع  نععاقعع  صعععععيعع  فعع  نععنععدا  عع عع  و ععو  
يعلعتع عوي معتعيع ع  اسع  ” المس كشفين اةوروبيين والرواد والمس وطنين 

 هناك ثالث مجمومات مخ تفة من الشعوب اة تعيعة وهع   ،“ ابوريجينا 
 اةم  اةولى، االقوي ، المي يس. 

ثاقيا: الكنديين الفرقسييعن، وهع  معن قسع  العمعسع عوطعنعيعن العفعرقسعيعيعن 
من سمين الى ثالثة مجمومات: اةكاديين، العكعيع عيع عيعوي، ومعجعمعومعات 

  غيرة من الم حدثين بالتغة الفرقسية.
ثالثا: الكنديين االقجتعيع ، مععع عمع ع  معن قسع  اوقعجعتعيع يعة والعويعتع يعة 
واالس  تندية وااليرلندية. وصشم  هذه المس وطنين والجنود والم اجعريعن 

 .02إلى ال ري  71الذين جاءوا إلى نندا من 
رابعا: ال ادمين الجدد، ولد مع   الكنديين ف  نندا وجاءوا من الشعععوب 

لكن متى مدى المائ   سنة الماضية، سامد العديد   المؤسسة اة تية،
 بناء أستوب حياة ممي  لكندا.  من ال ادمين الجدد ف 



يش   المعنعحعدروي معن سع عاي 
% معن 6ال الد اال تيين زهاء 

مععجععمععوا مععدد السعع ععاي، فعع  
االسعع عع ععوععاء الععوطععنعع  لعع ععسععر 

، نعاي 0277المعيعشعيعة لعععا  
شععخعع    7،536.238هععنععاك 

فعع  نععنععدا أفععادوا بعع قعع عع  مععن 
الس اي اة تيين او ماسعمعاهع  
المس كشفعوي اةوروبعيعوي فع  

أواخر الع عري العخعامعس مشعر.   
خل   بال نود العحعمعر إال أقع ع  
يفضتوي أي يلتق متي ع  اسع  

 اةم  اةولى". "

 إي ال ش ي  الوزاري التي رال  اةخير ف  نندا 

صضمن وزيرين من الس اي اة تيين                                    
  كرسالة واضحة متى اه ما  الح ومة الكندية ب  .



الحالية، يلتقي  الباهامافي  كواناهانيإلى  كولومبوس وصول:  7940ما  
  “.الهنود”فأسماهم  الهند معتقدا وصول  إلى وتاينو أرواكشعب 
نـهـر  مـنـاطـق جاك كارتيير وصل المستكشف الفرنسي السير: 7839ما  

 معلنا هذه االراضي ملكية فرنسية. سان لورنس
 كيبيك تصبح أول مستعمرة فرنسية في أميركا الشمالية.  :  7625ما  
تأسيس شركة الدارة واسـتـغـالل نفـرنسـا الـجـديـدةن وهـو االسـم :  7601ما  

 الذي اطلق  الفرنسيون على مستعمراتهم في أمريكا الشمالية.
 اكتشاف مدينة مونتريال. : 7690ما  
التاج الملكي الفرنسي يـتـحـكـم بـكـنـدا بشـكـل مـبـاشـر وتصـبـح :  7663ما  

 مقاطعة ملكية. 
بدء المعارك بين الفرنسيين واننكـلـيـز لـلـسـيـطـرة عـلـى شـمـال : 7654ما  

  أمريكا. 
اننكليز يحتـلـون مـونـتـريـال، ويسـتـحـورون عـلـى شـرقـي نـهـر :  7162ما  

 “.كيبيك”التي اصبحت “ فرنسا الجديدة”الميسيسيبي بما فيها 
بريطانيا تصدر نقانون امريكا الشماليةن الذي توحدت بموجب  : 7163ما  

مستعمرات اونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشيا ونيو برونسويك تحـت اسـم دولـة 
 كندا.

 محطات في التاريخ الكندي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1


 محطات في التاريخ الكندي

صــدور قــانــون كــيــبــيــك الــذي فــرض الــقــانــونــيــن الــجــنــائــي :  7119مععا  
 البريطاني والمدني الفرنسي. 

 060,000بـأكـثـريـة فـرنسـيـة  تقسيم كيبيك إلى كندا السـفـلـى:  7147ما  
 نسمة. 04,000بأكثرية إنكليزية  وكندا العليا نسمة،
بدء الحرب األميركية البريطانـيـة مـن أجـل انسـتـحـوار عـلـى :  7570ما  

 أميركا الشمالية. 
عــاصــمــة لــكــنــدا وتســمــيــهــا الــمــلــكــة فــكــتــوريــا   اوتــاوا اخــتــيــار:  7586مععا  

  ".عاصمة مقاطعة كندا"
قانون شمالـي امـيـركـا الـبـريـطـانـيـة  على الملكة فكتوريا توافق:  7561ما  

والذي يعتبر أساس الدستـور الـكـنـدي، وبـنـفـس الـعـام يصـبـح سـيـر  0867
 جون ماكدونالد أول رئيس وزراء.

ميثاق وستمينستر يمنح الممتلـكـات الـبـريـطـانـيـة ومـنـهـا كـنـدا : 7437ما  
 حكما راتيا كامال.

 كندا تشارك في الحرب العالمية الثانية.  : 7434ما  
اجراء استـفـتـاء شـعـبـي حـول الـتـجـنـيـد انجـبـاري، صـوت لـ  : 7490ما  

 الناطقون باالنكليزي  وعارض  الناطقون بالفرنسية.
  الملكة اليزابيت الثانية توقع قانـون الـدسـتـور الـكـنـدي وتـمـنـح 7450ما  

 الكنديين حق ادارة الدستور.  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_1867&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_1867&action=edit&redlink=1


يوجد ف  نندا مشرة م اطعات وثالثة ا الي ، الم اطعات صسع عمعد 
، 7561 الحي  ا من الع عاقعوي العدسع عوري الوعادر فع  معا  

وصدار من ب  ح ومة محتية متى مس وى الم اطعة. و اة عالعيع  
 صس مد  الحياص ا من الح ومة االصحادية المرن ية. 

 المقاطعات الكندية



مسـاحـة بـعـد نـونـافـوت بـمـسـاحـة تـقـريـبـيـة مـلـيـون  الـكـنـديـة أكبر المقـاطـعـات
و مـونـتـريـال أهـم مـدنـهـا، يـرجـع  مـديـنـة كـيـبـك ونصف كم مربع، عاصمتهـا

الـمـكـان الـذي ” سكان كندا األصليـيـن، والـتـي تـعـنـي  أصل تسميتها إلى لغة
بــيــن  كــنــدا تــقــع مــقــاطــعــة كــيــبــيــك شــرق “.  يــتــضــايــق فــيــ  الــنــهــر تــدريــجــيــا

ومـقـاطـعـات الـمـحـيـط األطـلـسـي، لـهـا حـدود مشـتـركـة مـن  أونتاريـو مقاطعة
الـذي يـمـتـد مـن  ويعبـرهـا نـهـر سـانـت لـورانـس الواليات المتحدة الجنوب مع

ملـيـون نسـمـة وهـو الـثـانـي مـن   8.3المحيط األطلسي. تعداد سكان كيبك 
أونتـاريـو، يـعـيـم مـعـاـم السـكـان فـي الـمـنـاطـق الـحـضـريـة  حيث العدد بعد

بالقرب من نهر سانت لورانس بين مونتريـال ومـديـنـة كـيـبـك، أمـا الـمـنـاطـق 
شـعـوب أمـيـركـا  الوسطى الشمالية من المقاطعة يقطـنـهـا فـي الـمـقـام األول 

األصليون. تـتـألـف الـتـركـيـبـة السـكـانـيـة مـن الـفـرنـكـوفـونـيـيـن الـذيـن يشـكـلـون 
األغلبية، وأقلية مركبة من األنغـلـوفـونـيـيـن والسـكـان األصـلـيـيـن، مـمـا جـعـل 

كانت كيبـيـك مسـتـعـمـرة فـرنسـيـة  .اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في المقاطعة
نفــرنســا  م تــحــت مســمــى0763م حــتــى ســنــة 0334مــنــذ إكــتــشــافــهــا ســنــة 

م حـتـى 0763الجديدة،  ثم تليها فترة كانت مستعمرة إنجلـيـزيـة مـمـتـدة مـن 
م أطـلـق عـلـيـهـا اسـم 0867م، وبعد انضمامها لاتحاد الكندي سنة 0867

مقاطعة كيبك. ينقسم مناخ مقاطعة كيبـك إلـى قسـمـيـن، فـي الشـمـال يسـود 
الشتاء الطويل البارد حيث يسيطر التجمد وتتدنى درجة الحرارة فتصـل إلـى 

 ما دون الصفر معام أيام السنة، والصيف قصير دافئ. 

 م اطعة نعيع عيعك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


مع   من ي لن ني يك اليو  ه  من الم حدثين بالتغة العفعرقسعيعة 
وه  أحفاد المس وطنين الفرقسيين التذين و توا إلى نندا ما بين 

، والتذين أحضروا مع   ال  اليد العععريع عة لعتعحعضعارة 7622ما  
 الفرقسية وال   يعم   ابناء ني يك بج د ن ير لتحفاظ متي ا.

  ترجع تسمية كـلـمـة أونـتـاريـو الـى كـلـمـة أوجـدهـا السـكـان م اطعة اوق اريو
، تـعـد أونـتـاريـو مـن الـمـقـاطـعـات “المياه الجميلة المتأللئة”انصليين وتعني 

اننكليزية في كندا، عاصمتها تورنتو، وهي اكبر مدنها لغتها الرسمـيـة هـي 
ــيــزيــة ويــبــلــغ عــدد ســكــانــهــا  مــلــيــون نســمــة والــمــســاحــة حــوالــي  04اننــكــل

نائب وفي مـجـلـس  007كم مربع. يمثلها في مجلس العموم  0,070,000
 نائب. 74الشيوخ 



  عـاصـمـتـهـا مـديـنـة فـريـدريـكـتـون، واكـبـر مـدنـهـا هـي م اطعة قيوبراق ويك 
عـدد سـكـانـهـا حـوالـي  سانت جون. اللغة الرسمية هي اننكليزية والفرنسـيـة،

الف كم مربع، يمثلها في مجلس   73نسمة، والمساحة حوالي  760,000
 نائب. 00نائب وفي مجلس الشيوخ  00العموم 

  عاصمتها مدينة فريدريكتون، واكبر مدنهـا هـي م اطعة بري   نولوم يا 
ــلــغــة الــرســمــيــة هــي اننــكــلــيــزيــة، ــهــا حــوالــي  ســانــت جــون. ال عــدد ســكــان

الف كـم مـربـع، يـمـثـلـهـا فـي   943نسمة، والمساحة حوالي  4.800.000
 نائب. 6نائب وفي مجلس الشيوخ  36مجلس العموم 

   عاصمتها مدينة ادمـنـتـون، واكـبـر مـدنـهـا هـي  كـالـغـاري،م اطعة ال رصا
نسمـة ، و  4.300.000اللغة الرسمية هي اننكليزية ويبلغ  عدد سكانها 

الـــف نســـمـــة ومســـاحـــتـــهـــا حـــوالـــي  660مـــاســـحـــتـــهـــا انجـــمـــالـــيـــة حـــوالـــي 
نائب وفـي مـجـلـس  78كم مربع. يمثلها في مجلس العموم   0,700,000

 نائب. 6الشيوخ 

مساحة ال حيرات الكندية ه  اةك ر مالميا، وأي  
% من مياه العال                            02حوال  

 العذبة موجود ف  نندا   



  عاصمتها مدينة شارلوت تـاون وهـي ايضـا م اطعة ج يرة اةمير ادوارد 
 030,000عدد سكانها حوالي  اكبر مدنها. اللغة الرسمية هي اننكليزية،

 4كم مربع، يمثلـهـا فـي مـجـلـس الـعـمـوم   3600نسمة، والمساحة حوالي 
 نائب. 4نائب وفي مجلس الشيوخ 

  عـاصـمـتـهـا مـديـنـة رجـيـنـا و اكـبـر مـدنـهـا هـي م اطعععة سعاسع عاصشعواي 
عـــدد ســـكـــانـــهـــا حـــوالـــي  ســاكســـتـــون. الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة هـــي اننـــكـــلـــيـــزيـــة،

كم مربع، يمـثـلـهـا فـي   630,000نسمة، والمساحة حوالي  0,060,000
 نائب. 6نائب وفي مجلس الشيوخ  04مجلس العموم 

  عاصمتها مدينة سـنـت جـونـز و هـي البرادور   -م اطعة قيوفاوقدالقد 
عـدد سـكـانـهـا حـوالـي  اكبر مدنها كـذلـك. الـلـغـة الـرسـمـيـة هـي اننـكـلـيـزيـة،

كـم مـربـع، يـمـثـلـهـا فـي   403,000نسمة، والمساحة حـوالـي  378,000
 نائب. 6نائب وفي مجلس الشيوخ  7مجلس العموم 

لوحة السيارات ف  الم اطعات 
الشمالية الغربية متى  ش   
دب ال والر، ص  ا دار او  

 .7412لوحة ف  ما  



 

 اة الي  الكندية
  عـاصـمـتـهـا مـديـنـة يـالـو نـايـي، هـنـاك الـعـديـد مـن الـلـغـات اة الي  الشمالية الغربية

الـف نسـمـة، والـمـسـاحـة  43المتداولة منها اننكليزية والفرنسية، عدد سكانـهـا حـوالـي 
 كم مربع، يمثلها في كال مجلسي العموم والشيوخ نائب واحد. 0.343.000حوالي 

واكبر مدن  هي وايت هورس  اللغة الرسمية هي اننجـلـزيـة والـفـرنسـيـة،  ا تي  يونوي:
كـم مـربـع، يـمـثـلـهـا  480.000الف نسمة، والمساحة حوالي  38عدد سكانها حوالي 

 في كال مجلسي العموم والشيوخ نائب واحد.

واكبر مدن  هـي اكـالـيـت، الـلـغـة الـرسـمـيـة هـي اننـجـلـزيـة والـفـرنسـيـة ا تي  قوقا فوت: 
الف نسمة، والـمـسـاحـة حـوالـي  38بانضافة الى لغتين محليتين، عدد سكانها حوالي 

 كم مربع، يمثلها في كال مجلسي العموم والشيوخ نائب واحد. 7.093.000

 ي رك س اي مدينة صشرشي  
 ف  ماقي وبا أ فا  أبواب سياراص   
مف وحة ليعلوا اةشخاص الذين 
يواج وي دب ة ال والر الفر ة 

 لالخ  اء بداخت ا.





 جاللة المتكة الي ابي  الثاقية متكة بريلاقية ونندا 

، وه  المتكة الدس ورية لس ة مشر 7406ُولدت ف  الواحد والعشرين من ابري  لعا  
 دولة من ا الممتكة الم حدة ونندا واس راليا وقيوزلندا.



O Canada! 
O Canada! Our home and native land!  

True patriot love in all thy sons command.  

With glowing hearts we see thee rise,  

The True North strong and free!  

From far and wide, O Canada,  

We stand on guard for thee.  

God keep our land glorious and free!  

O Canada, we stand on guard for thee.  

O Canada, we stand on guard for thee. 

 



 قسم الجنسية الكندية

I swear (or affirm) 

That I will be faithful 

And bear true allegiance 

To Her Majesty Queen Elizabeth the Second 

Queen of Canada 

Her Heirs and Successors 

And that I will faithfully observe 

The laws of Canada 

And fulfil my duties as a Canadian citizen.  


