
  Yaratoon.net –موقع يارا تون 

 

 العاب ومواد تعليمية وترفيهية –يارا تون 

 دول وعواصم من العالم

 قارة آسيادول وعواصم من 

 العاصمة الدولة الرقم

 عّمان االردن  .1

 كابول افغانستان  .2

 ابوظبي االمارات العربية الُمتحدة  .3

 جاكرتا اندونيسيا  .4

 طهران ايران  .5

 إسالم اباد الباكستان  .6

 المنامة البحرين  .7

 بانكوك تايالند  .8

 انقره تركيا  .9

 الرياض السعودية  .11

 دمشق سوريا  .11

 بكين الصين  .12

 بغداد العراق  .13

 مسقط ُعمان  .14

 مانيال الفلبين  .15

 هانووي فيتنام  .16

 الدوحة قطر  .17

 سيؤل كوريا الجنوبية  .18

 بيونغ يانغ كوريا الشمالية  .19

 الكويت الكويت  .21

 بيروت لبنان  .21

 كواال لمبور ماليزيا  .22

 نيودلهي الهند  .23

 طوكيو اليابان  .24

 صنعاء اليمن  .25
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  Yaratoon.net –موقع يارا تون 

 

 العاب ومواد تعليمية وترفيهية –يارا تون 

 عواصم من العالمدول و

 دول وعواصم من قارة اوروبا

 العاصمة الدولة الرقم

 مدريد اسبانيا  .1

 دبلن ايرلندا  .2

 ريكيافيك ايسلندا  .3

 روما ايطاليا  .4

 لشبونة البرتغال  .5

 لندن بريطانيا  .6

 بروكسل بلجيكا  .7

 صوفيا بلغاريا  .8

 براغ تشيكيا  .9

 كوبنهاغن الدنمارك  .11

 موسكو روسيا  .11

 رستبوخا رومانيا  .12

 ستوكهولم السويد  .13

 برن سويسرا  .14

 بلغراد صربيا  .15

 باريس فرنسا  .16

 هلسنكي فنلندا  .17

 زغرب كرواتيا  .18

 لوكسمبورغ لوكسمبورغ  .19

 برلين المانيا  .21

 اوسلو النرويج  .21

 فينا النمسا  .22

 بودابست هنغاريا  .23

 امستردام هولندا  .24

 اثينا اليونان  .25
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  Yaratoon.net –موقع يارا تون 

 

 العاب ومواد تعليمية وترفيهية –يارا تون 

 دول وعواصم من العالم

 افريقيا دول وعواصم من قارة

 العاصمة الدولة الرقم

 اديس ابابا اثيوبيا  .1

 لواندا انغوال  .2

 كمباال اوغندا  .3

 غيتغا بوروندي  .4

 إنجامينا تشاد  .5

 دودوما تنزانيا  .6

 تونس تونس  .7

 الجزائر الجزائر  .8

 بريتوريا جنوب افريقيا  .9

 كيجالي روندا  .11

 كينشاسا زائير  .11

 ياموسوكرو ساحل العاج  .12

 داكار السنغال  .13

 الخرطوم السودان  .14

 فريتاون سيراليون  .15

 مقديشو الصومال  .16

 ياوندي الكاميرون  .17

 نيروبي كينيا  .18

 طرابلس  ليبيا  .19

 مونروفيا ليبيريا  .21

 القاهرة مصر  .21

 الرباط المغرب  .22

 نواكشوط موريتانيا  .23

 نيامي النيجر  .24

 أبوجا نيجيريا  .25
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  Yaratoon.net –موقع يارا تون 

 

 العاب ومواد تعليمية وترفيهية –يارا تون 

 دول وعواصم من العالم

 واسترالياامريكا  تيدول وعواصم من قار

 العاصمة الدولة الرقم

 آيرس بوينس االرجنتين  .1

 كانبرا استراليا  .2

 كيتو االكوادور  .3

 مونتفيديو اوروغواي  .4

 أسونسيون بارغواي  .5

 برازيليا البرازيل  .6

 سوكري \الباز  بوليفيا  .7

 ليما بيرو  .8

 سنتياغو تشيلي  .9

 سان سلفادور السلفادور  .11

 باريماروبو سورينام  .11

 كركاس فنزويال  .12

 اوتاوا كندا  .13

 فاناها كوبا  .14

 بوغوتا كولومبيا  .15

 مكسيكو سيتي المكسيك  .16

 ويلينغتون نيوزيلندا  .17

 

 

 نتمنى لكم االستفادة والمتعة
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  Yaratoon.net –موقع يارا تون 

 

 العاب ومواد تعليمية وترفيهية –يارا تون 

 

 والترفيهية زوروا موقعنا واستمتعوا بااللعاب التعليمية
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