
واقع  ایماال رهیشهر سنگاپور است. سنگاپور در جنوب شبه جز یتختیبه پا ایآس یدر جنوب شرق یَسنگاپور کشور یجمهور

 .                                                                                                         است ایآس یکشور جنوب شرق نیشده و کوچکتر

 شیسنگاپورند. پ یهاهیتنها همسا یو اندونز یثروتمند و مدرن است. مالز یدر شمال خط استوا قرار دارد. کشور سنگاپور

 ییماال یریگیفقط منطقه ماه شودیکه امروزه به عنوان سنگاپور شناخته م یادر منطقه، منطقه ییاروپا یاز حضور کشورها

دوم  یاز سه سال در زمان جنگ جهان ریبه غ ،یالدیم ۱۹۶۳تا  ۱۸۲۴از سال  وررودخانه سنگاپور بود. سنگاپ زشگاهیدر ر

 یروهایو ن شودیبود، توسط ژاپن اشغال م ایتانیسنگاپور که هنوز مستعمره بر ۱۹۴۲بود. در سال  ایتانیاز مستعمرات بر یکی

شد. پس از  دهینام «ایتانیبر خیشکست تار نیبزرگتر» لیچرچ نستونیواقعه توسط و نیمجبور به ترک آن شدند که ا ییایتانیبر

 ۱۹۶۳بازپس گرفته شد. هجده سال بعد در سال  ییایتانیبر یروهایسنگاپور مجدداً توسط ن یالدیم ۱۹۴۵جنگ، در سال  انیپا

 دردو سال بعد  تیکشور در نها نیبدست آورد. ا ایتانیاستقالل خود را از بر یمالز ونیاز فدراس یسنگاپور به عنوان عضو

 .سنگاپور شکل گرفت یجمهور بیترت نیجدا شد و به ا یاز مالز ۱۹۶۵سال 

شده، در جنوب  لیتشک رهیجز یکشور که از تعداد نیاست. ا نیکوچکتر از بحر یمربع کم لومتریک ۷۱۸با مساحت  سنگاپور

شهر مستقل -کشور ۳از  یکیداد و ستد کاال در جهان است. سنگاپور  یاز مراکز بزرگ تجار یکیواقع شده و  ایآس یشرق

از  یکیشده و امروز  لیجهان تبد یکشورها نیتراز پررونق یکی، به ۱۹۶۵در جهان است. از زمان استقالل در سال  یکنون

بر بخش خدمات و  یاست، اما اقتصاد آن که متک ریفق یکشور یمعدن ری. سنگاپور از لحاظ ذخااستیدن یبندرها نیپرترددتر

 یاست. به نحوکرده لیتبد ایمناطق دن نیاز ثروتمندتر یکیکشور را به  نیداشته و ا یفراوان ییصنعت است، رشد و شکوفا

 .دیآیبه شمار م اینفت در دن شیمرکز بزرگ پاال نیو سوم ایبزرگ دن یمرکز اقتصاد نینون چهارماککه هم

 .رسدیم متریلیم ۲۳۴۰از  شیبارش ساالنه در آن به ب نیانگیکشور گرم و مرطوب است و م نیا یو هوا آب

استفاده از  ،یفراوان، تنوع قوم یعیطب یها. جاذبهدهدیم لیاز منابع عمده درآمد سنگاپور را تشک یکی ،یصنعت گردشگر

کشور در  نیا تیمحبوب لیو شبکه حمل و نقل گسترده و کارآمد، از جمله دال یاصل یهااز زبان یکیبه عنوان  یسیزبان انگل

بزرگ، باغ  دیاز محله اورچارد رود شامل مراکز خر توانیعالقه جهانگردان م دجهانگردان است. از جمله مراکز مور نیب

 یاریبس یهاتیها و فعالجاذبه یدارا رهیجز نیسنتوزا نام برد. ا یگردشگر رهیوحش سنگاپور، باغ پرندگان جورونگ و جز

 یچهاربعد ینمایها و سها، پارک پروانهنیشبانه، پارک دلف یآتش باز شیکودکان و بزرگساالن است که از جمله شامل نما یبرا

 .شودیم

 یساختمان بلند ساخته شده و استخر ۳ یبر رو یکشت کیسندز است که به شکل  یب نایبه نام مار یسنگاپور هتل یدنینقاط د از

 ورسالیونی یحیکه شناگران در حال افتادن از ساختمان هستند. پارک تفر کندیم یرا تداع تیذهن نیآن ا یدارد که انتها

 یگردشگر یهااز جاذبه گرید یکیشده،  یطراح ویاستود نیمحصوالت ا هیآن برپا یباز لیو وسا هاشیکه نما ویاستود

 .سنگاپور است

سنگاپور ممنوع  یهاقسمت یاریدر بس دنیکش گاریس نیفروش و مصرف آدامس در سنگاپور ممنوع است. هم چن واردات،

 .باشدیم شیدرحال افزا تیممنوع نیشامل ا یهااست و به طور مرتب تعداد مکان

 زبان

 نی. اما درمجموع ساکنان اشوندیشناخته م یرسم یهابه عنوان زبان لیو تام ینیچ ،ییماال ،یسیسنگاپور چهار زبان انگل در

. باشدیدر سنگاپور م یو فرهنگ یدهنده تنوع گسترده زبانامر نشان نیکه ا کنندیزبان مختلف تکلم م ستیبه ب کیکشور با نزد

 یبیبه ترت یآموزش یرسم استیاند. در سنگاپور سنوشته شده یاز تابلوها و عالئم در سنگاپور به چهار زبان رسم یاریبس

 .آموزندیخود را م یو زبان مادر یسیآموزان به طور هم زمان زبان انگلاست که دانش


