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 معلومات عن سنغافورة

 سبب التسمية

التي يعنيان  السنسكريتيةإلى كلمتي "سنغا" و"بورا"  تلفظ باللغة المحلية "سنغابورة" وهي يرجع اسم سنغافورة

و أمير وسبب هذه التسمية هو أن عند وصول أحد المستكشفين القدامى إلى هذه الجزيرة الصغيرة، وه "مدينة االسد"

ة، رأى أسد فسماها "مدينة ( ويعتبر مؤسس سنغافورSang Nila Utamaسومطري يدعى "سانغ نيال أوتاما" )

ولكن االبحاث أظهرت ان االسود لم تعش قط في الجزيرة، لذلك يعتقد بأن االمير رأى نمرا، واألسد "ميرليون"  االسد"

(Merlionوهو اسد بجسد سمكة، يمثل الشعا ،)م.6891للبالد منذ عام  ر الرئيسي 

 األصول

 الصينيينفسكانها الذي يصل تعداده إلى خمسة ماليين، هو خليط من  بالمهاجرينلسنغافورة تاريخ حافل 

نب % من سكان الجزيرة هم من األجا24 والقوقازيينوآسيويين من ثقافات مختلفة  والهنود والمالويين

 . الوافدين للعمل أو للدراسة وتعتبر سنغافورة ثاني دولة في العالم من ناحية الكثافة السكانية بعد موناكو

 

 السكان

في القرن التاسع  والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، الصينمعظم سكان سنغافورة من المهاجرين الذين قدموا من 
% من السكان. أما الماليزيون فيمثلون 57ويمثل الصينيون أكثر من  عشر وبداية القرن العشرين الميالديين.

 أوروبي آسيوي. %. أما الباقون فينحدرون أساًسا من أصل أوراسي أي 5%، والهنود 67حوالي 

 اللغات

. وتعتبر اللغة الماليزية، والتاميلية، والماليزية)الماندرين(  والصينية، اإلنجليزيةهناك أربع لغات رسمية هي: 
في  اللغة القومية في البالد. أما اللغة اإلنجليزية فهي اللغة الرسمية للمكاتبات الحكومية واللغة الرئيسية

المدارس والكليات. وتصدر الصحف اليومية باللغات األربع الرسمية. كما تبث برامج باإلذاعة والتلفاز باللغات 
 . األربع

 المناخ

عالية وتساقطات مطرية وافرة  رطوبةونسبة  خط االستواءبتة طوال السنة نظرا لقربها من شبه ثا درجة حرارة

درجة الحرارة  متوسطم وبالمقابل يعادل ° 16درجة الحرارة العظمى  متوسطلتعرض الجزيرة للتأثير البحري. يبلغ 

% خالل فترة بعد الزوال في حين تتجاوز في 17و  16النسبية في العادة ما بين  الرطوبةم. وتتراوح °47الصغرى 

 . %92% في الساعات األولى من الصباح بعد الشروق أما متوسطها فيعادل 89كثير من األحيان 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
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 جزيرة سانتوسا

 

أبتدئ باملعامل السياحية يف جزيرة سانتوسا واليت أفضل أن تكون االقامة االوىل فيها ملدة ليلتني أو 

 ثالث حسب وصولك هلا .

 ! يف جزيرة سانتوسا جماني سوًا للقطار أو الباص أو القطار الكهربائيالتنقل 

 وللقطار أربع حمطات فقط وهي مرتبه كـ التالي :

  احملطة األوىل هيSentosa Boardwalk  فيفو مولوهي بالدور الثالث من سوق . 

  احملطة الثانية هيWaterfront  وساحة اجلزيرة . ستديو يونيفريسالبالقرب من 

  احملطة الثالث هيImbiah وبالقرب من متثال االسد وبقية االلعاب امُلبينة  مبنتصف اجلزيرة

 . باجلدول

  احملطة الرابعة هيBeach  وكذلك بعض االلعاب املبينة باجلدول . الشاطئبالقرب من 
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 السياحية يف جزيرة سانتوسااملعامل 

 الوصف المعلماسم  م

6 

 لايونيفيرس استديو

 UNIVERSAL 
STUDIOS  

 

 
 

 ، والعابها بمرافقها واالستمتاع كاملة لرؤيتها كامل يوم وتحتاج جدا كبيرة الحديقة
 دوالر 19 التذكرة وسعر مساءً  السابعة الساعة وتغلق صباحاً  العاشرة الساعة تفتح

 أقسام سبعة إلى مقسمة وهي ، مجاني سنوات اربع تحت وما للشخص
 :  هي مرتبة السبعة واألقسام

 
6- Hollywood Boulevard 
 مدغشقر -4
 Far Far Away شريك -1
2- The Lost World 
7- Ancient Egypt 
1- Sci-Fi City 
 نيوروك -5

 

 وستة ، الشوارع بعض في عروض وخمسة ، المسرح في عروض ثالث توجد 
 مكانها معرفة ويمكنك ، معها للتصوير االستديو في متوزعه كرتونية شخصيات

 .  الدخول بوابه عند الموجود بالبرشور عروضها وأوقات

 قسم بعد والنساء للرجال مصلى يوجد Ancient Egypt تنسى ما فياليت 
   . فيه والعصر الظهر صالة

  غالبية المطاعم داخل االستديو ليست حالل ولمعرفة الحالل منها ستجد في
العربي بجانب كل مطعم بشعار دائري صغير مكتوب  باالستديوالخريطة الخاصة 

 )حالل( .
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 يف منتصف جزيرة سانتوسا

 الوصف المعلماسم  م

 
 ومن أبرزهادقيقه تقريباً  49وكل لعبه تستغرق يوجد بكج كامل لأللعاب وهو االرخص 

 

6 
 تمثال األسد

 Merlion  

عبارة عن برج برأس أسد وذيل حورية تستطيع الصعود إلى رأس األسد أو فم األسد 
 متراً  15على أرتفاع  لإلطاللة على الجزيرة

 

4 
 برج النمر

 (Tiger Sky 
Tower ) 

من اإلطاللة على الجزيرة متر تستطيع 697مقطورة دائرية ملتفه على برج تصل بارتفاع 
 كاملة بفضل الدوران واالرتفاع معاً .جميع الجهات 

1 
 بالعربات التزحلق

 ( SKYLINE LUGE ) 
تستقل عربه صغيرة مخصص لها طريق منحدر يصل الى الشاطئ ومن ثم العودة بواسطة 

 تلفريك مكشوف مخصص لها لعبه ممتعة 

 بالمدخل يتواجد بعض الفراشات ومن ثم ستجد كل انواع الزواحف الصغيرة  الفراشاتحديقة  2

7 
Desperados In 

3D 
 لعبه تفاعليه بركوبك على مجسم حصان وبدء المقاتلة مع الكابوي

1 
Santosa 4D 

magix 
 عروض رباعيه االبعاد رااائعه 

5 
 التلفريك

Cable Car 
 مل ما فيه عبوره فوق البحروسيله مواصالت بين سنغافورة وسانتوسا وأج

 

 Siloso Beachقرب شاطي 

 

6 Songs of sea 
كلمة روعه دقيقه  67عروض بحريه بإظهار الصور المتحركة على نوافير الماء مدتها 

 .. العرض له اوقات معينه وتذكرتها بالكاونتر اسفل محطة القطار قليله في حقها

4 I Fly Singapora 
اسفلها مروحه تدفع هواء قوي جداً يمكنك التمتع بالتحليق بصحبه عبارة عن غرفه دائرية 

ثانية بعد إعطائك لبس خاص والتوقيع على انك ال تعاني االلم في الكتفين  27مدرب لمدة 
 دوالر . 91او الظهر والرقبة بسعر 

1 
 بالهواء الطيران

Flying Trapeze 
 

 

 يوجد يف جزيرة سانتوسا سوق واحد وهو

 

6 
 مولفيفو 

Vivo Mall 
 مكون من ثالث طوابق رائع  Sentosa Boardwalkفي بداية جزيرة سانتوسا في محطة 
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 : املعامل السياحية يف سنغافورة ويفضل ال يتجاوز اقامتك فيها ثالث ليال .ثانيًا 

دوالر لليوم وعند اعادة البطاقة يتم ارجاع جزء من البلغ لك ، وبالغالب  01املرتو تكلفته 

يوصلك املرتو اىل أي معلم تريد لكن حيتاج لقليل من املشي ، وأن أردت استخدام التاكسي 

 فهو ليس غالي حبكم صغر مساحة سنغافورة وقرب االماكن السياحية من بعضها . 
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 سنغافورة خارطة مرتو 
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 املعامل السياحية يف منطقة املارينا

 الوصف المعلم السياحي م

6 
 سنغافورة فالير
Singapore 

Flyer  

وهي  لمدرجة من على متن إحدى أكبر عجالت المشاهدة في العا 119إطالالت على مدى 
 م69319ص إلى  9319تعمل من و دقيقة 19ستغرق تمشابهه لعين لندن 

 الخط االصفر Promenadeمحطة  الوصول

4 

 مطل سكاي بارك

SKY PARK 

 مارينافي فندق  
 باي ساندس

في فندق المارينا بالبرج الثالث على منطقة المارينا وسعر  71إطالله من الدور رقم 
 دوالر للشخص 49التذكرة 

 الخط االصفر Bay Frontمحطة  الوصول

1 
 الحدائق المعلقة
Gardens 

By the Bay 

يبلغ طولها حوالي  أشجار اصطناعية ، بحجم ناطحات السحاب الشاهقة حديقة لألشجار
يوجد بينهما جسر مشاه معلق يربط بين و تقع خلف فندق المارينا باي ساندس متراً  79

 األشجار

 الخط االصفر Bay Frontمحطة  الوصول

2 
 ملعب 

The float 
Marina Bay 

بحيث يبلغ طول المنصة تحفة معمارية وهندسية وأحد المعالم المميزة للمدينة وأكبر منصة عائمة في العالم 
لحديد الصلب ويمكن لها مترا. بنيت المنصة التي وضع عليها الملعب من ا 91مترا وعرضها  649العائمة 

طن  499باإلضافة إلى تقريباً آالف شخص  8طن وهو ما يعادل وزن  6959تصل إلى  أن تتحمل أوزاناً 
. ويتسع المدرج الذي بني على األرض  طن إضافية للمركبات والسيارات 19و االحتفاالتمن تجهيزات 

 . ألف شخص 19المقابلة للمنصة لـ 

7 
 تمثال المارليون

Merlion 
Park 

تمثال برأس أسد وذيل حورية صغير الحجم يخرج من فاه ماء يصب في البحر وقد 
 يكون مناسب لهواة التصوير

 

 املعامل السياحية يف بقية املناطق

 

 يهافنبض الحياة و هو أجمل ما في سنغافورة شارع االوتشارد 6

4 
 الباص السياحي
hippo city 

pass 

 69من الساعة  وقت العملهو عبارة عن باص ذو دورين يتجول بك في سنغافورة 
 مساء 8صباحا حتى الساعة 

  يوجد له ثالث خطوط متوزعة على أحياء سنغافورة مبينه بالخارطة

1 
 الباص العجيب
duck tours 

  عبارة عن باص برمائي مثل الباص العجيب بدبي يتجول بك في المدينة
 : طريقة الحجز، و للماء ثم ينزل

 خلف سنغافورة فالير -4سنتك ستي  من سوق -6

2 
 طادالمن

balloon ride 
 

7 

حديقة سنغافورة 
 للحيوانات

Singapore 
Zoo 

 ولديهم عروض لبعض الحيوانات مساءً  1صباحاً وحتى  9:19يومياً من  تعمل

 الوصول

  محطةAng Mo Kio األحمر ثم تستقبل باص رقم  الخط
 . إلى الحديقة 619

  أو من محطةChua Chu Jang  الخط األحمر ثم تستقبل
 . الى الحديقة 841باص رقم 

http://www.singaporeflyer.com/
http://www.singaporeflyer.com/
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1 
 نايت سفاري

Night 
Safari 

مساًء 5319لكن تعمل من الساعة  Singapore Zooهي نفسها حديقة سنغافورة 
 صباحاً ولديهم عروض ليليه مختلفة عن النهار64إلى 

 الوصول

  محطةAng Mo Kio األحمر ثم تستقبل باص رقم  الخط
 . إلى الحديقة 619

  أو من محطةChua Chu Jang  الخط األحمر ثم تستقبل
 . الى الحديقة 841باص رقم 

5 
 مدينة الجليد

Snow City 

 

  قيد الذي يبلغ ارتفاعه ثالثة طوابالصفر، ومنحدر الجل يمكنك تجربة مناخ ما تحت

  الوصول

 شارع العرب 9

ويتوسط الشارع  ومحالت الجلديات اإلسالميةتميز بالمطاعم يإال أنه  هبالرغم من بساطت

 الذهبي ويتميز بقبته بلونها 6849مسجد السلطان الذي بني عام 
 

 الوصول 
الخطة األخضر ويبعد شارع العرب عن المترو مسافة عشر  Bugisمحطة 

 دقائق مشي تقريباً 

8 
 حديقة الطيور
Jurong 

Bird Park 

 م1ص إلى  9319تعمل من الساعة 

 الوصول
أو باص  682الخط األخضر ثم تستقل باص رقم  Boon Layمحطة 

 إلى الحديقة 476رقم 

 Botanic Gardenمن محطة  الوصول  الحديقة النباتية 69

  Little India من محطة الوصول الحي الهندي 66

 Chinatownمن محطة  الوصول الحي الصيني 64

 China Gardenمن محطة  الوصول الحديقة الصينية 61

 Holland Villageمن محطة  الوصول القرية الهولندية 62
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 األسواق يف سنغافورة

 الوصف اسم السوق م

 شارع االوتشارد اغلبه تسوق ومن أبرزها

6 DFS Gallery  مجمع ماركات مكون من عدة طوابق يشبه كثيراً محالتHarrods اللندنية 

4 Lucky Plaza  

1 Paragon  وبالقرب من  مختص بالماركاتهذا المجمعLucky Plaza 

  مركز أورتشارد سنترال 2

  سنترال 161مرست س 7

  أيون 1

5 Centrepoint  المجمعات شعبية وأحد أكثرشارع األورتشارد منتصف يقع في 

 يف منطقة املارينا

 مقابل لفندق مارينا باي ساندس سوق المارينا 6

4 Marina Sguare  يقع خلف ملعبThe float Marina Bay 

 Central Shopping mall, Singapore River مول النهر 1

2 
 ستي لنك مول

City Link Mall 
 

 بقيه املناطق

 السوق الهندي 6

الهندي ) الهند الصغيرة (وهو مجرد دكاكين، يعرض جميع المنتجات  يقع في الحي
 الهندية

وإلى جانب الحي الهندي يوجد مركز المالبس والخام الهندي والساري وغيرها  مثل
 اإللكترونيات وهي رخيصة متخصص في

4 
 السوق الصيني

 

ويحوي على  ، واغلب الصينيين فيه هم من المهاجرينيقع في الحي الصيني 
 العالميةوفيه تجد جميع الماركات  متاجر شعبيه صينيه ذات اسعار زهيده

 ! عليك بالمكاسرةو بإتقان المقلدة

1 
 سوق سنتك ستي

 
ن من خمسه جميع الماركات العالمية  عبارة عن مجمع يعرض  أبراج متصل بعضهامكوَّ

 

2 Far East Plaza  

7 
Forum - The 

Shopping Mall 
 

1 Ngee Ann City  

5 
Specialists' 

Shopping Centre 
 

9 The Heeren  

8 
 مصطفى سنتر

 

يقع و مجمع صغير مكون من ثالث أدوار مشابه لمحالت أبوريالين ! وال يستحق الزيارة
 في الحي الهندي .
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 :  ملحوظة هامة

  سوًا الفنادق أو املطاعم وجيب السؤال عن ذلك ، ليس حالل األكل بالغالب

وبيتزا هت وكنتاكي حالل وجماز من اهليئة الشرعية  وبالنسبة ملاكدونالدز 

 السنغافورية .

  السنغافوريني لديهم عنصرية جتاه العرب عامه وجتاه احملجبة أو املنقبة خاصة فال

 تدع هذي اخلصلة تفسد رحلتك  .

  عليك املتعة باملكان . حار جدًا مما يفسد احيانًاسنغافورة مناخ 

  من املقرتح ان يكون السكن ليلتان يف سانتوسا )يوم خمصص لالستديو ويوم لبقية

 االلعاب( ، وثالث ايام لسنغافورة .. وما زاد عن ذلك ستشعر مبلل كبري جدًا .

 
 

 

 

وأرجو أن يلتمسوا لي  الدليلإلنشاء هذا  شخص استعرت منه معلومةأتقدم جبزيل الشكر لكل 

 . األعضاء أو املتصفحني العذر فكل هديف إفادة املسافرين سوى من

 

 أمتىن لكم رحلة سعيدة

 وال تنسوني من صاحل دعواتكم

 alQuraishifahad@ ويرتتعرب  حالحتككممبوأسعد 

 م1021حمبكم فهد القريشي / الرياض 

 أن ال إله إال أنت أسكغفرك وأتوب إليك  [
ُ
 ]سبحانك اللهم وحبمدك أشهد

 


