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منشورات ريكوشيه

 متصلون 100%
 األشجار التي تتكون 

منها غاباتنا
 في حديقتي الصغيرة
 الطاقات، جريانها !

 أقوم ببعض األشغال 
وقدماي على األرض

 أهتم بحديقتي وقدماي 
على األرض
 الغيتار النجم

 الليلة الصغيرة
 كتاب عن الحيوانات 

المتمتعة بقوى سحرية
 الدجاج

 ضجيج المدينة
 العواطف، تضايق، وفي 

بعض األحيان كثيرا ..
 الحشرات

 الخنافس الصغيرة

 عالمي الصغير
 إلى أين يتوجه 

االقتصاد ؟
 ما الذي تقوله 

الموضة؟
 كوكب أخضر !

 رغبة رهيبة في وجود 
ذئب

 حياة البومة
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 Ces arbres qui font nos forêts

األشجار التي 
تتكون منها 

غاباتنا
تضج الغابة بالحياة، سواء كانت استوائية أو رطبة أو معتدلة : 

ففي األعلى، تسكنها الحيوانات الطائرة؛ وفي األسفل، استعمرت 
الطوابق السفلية من قبل من يقومون بإعادة التدوير ... هناك 
الكثير الكتشافه فمن خالل الغوص في قلب الغابات، يكتشف 
القارئ تنوع البيئات حول العالم ويدرك مدى هشاشة توازنها.

9782352632917 | 2020 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

 100 % connecté : 
 Le cerveau et les neurones

متصلون 100%
الدماغ والنوروناتالدماغ والنورونات

الدماغ لين جدا ومجعلك، محمي في صندوق الجمجمة. يسمح 
للرئتين بالعمل بشكل دائم وحتى أثناء النوم، للرئتين، وللذاكرة 

أيضا، كما يمككنا من شم الروائح بفضل الشبكة العصبية. هناك 
ترابط كبير بين العضالت واألعضاء في جميع أنحاء الجسم، 
فهم يعالجون وينقلون المعلومات عبر الحبل الشوكي. كيف ؟ 

بإشارة كهربائية.

9782352632481 | 2019 | 40 pages 
 19x29 cm | 13.50 €

كتب للناشئة

ماتيفيه ايريك 
شيربيه سباستيان 

الدماغ قبطان الجسد، فهو من 
يحلل ويتخذ القرارات!

كتب للناشئة

غراندمان ايمانويل 
مازيي كابوسين 

تفتح الغابة أغصانها لنا
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 Énergies, circulez ! :  
Le système des méridiens

 الطاقات،
 جريانها !

نظام الزوالنظام الزوال
يتكون جسمنا من عظام وعضالت وشرايين ... يؤدي كل عضو 

فيه دوره. تجري فيه أيًضا طاقة حيوية يسميها الصينيون كي، 
مسالك دورانها هي خطوط الطول. وهي طاقة تجري كما في 

الطبيعة. كل خط زوال مرتبط بعضو، يمده بالطاقة ويكون فعاال 
على صحتنا وعواطفنا.

9782352632849 | 2020 | 40 pages 
 19x29 cm | 13.50 €

 Dans mon petit jardin

في حديقتي 
الصغيرة

في البداية، قم بإعداد التربة: وللقيام بذلك، عليك أن تحفر وتقلب 
التربة، فاالهتمام بالحديقة عمل يتطلب مجهودا ! وفي المرحلة 

الثانية تزرع وتسقي بالماء، فمن الممتع جدا أن ترش قدميك 
بالماء! يتم اختيار النباتات بعناية: القطيفة والبقدونس البعاد 
حشرات المن. لكن من هو الخيار؟ النمل، ديدان األرض.

9782352632764 | 2020 | 36 pages 
 30x30 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

ماجور لينيا 
بوليه كليمونس 

قال لي جدي : " جهزت لك 
قطعة في حديقتي النباتية، 

ارزع فيها ما شئت"

كتب للناشئة

لوفاسور بيير 
شيبريه سيباستيان 

اكتشف نظام الزوال!
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 Je jardine les pieds sur Terre

أهتم بحديقتي 
وقدماي على 

األرض
مشط لألرض، مرشة للسقي ومجرفة. ال يتطلب األمر الكثير 
لتتعلم البستنة ! يلزمك أن تتعرف على األرض وأن تفهم كيفية 

عمل الطبيعة، ومعرفة كيف تجهز السماد الخاص بك، وزراعة 
النباتات التي تحب بعضها البعض، وتنظيم معركة بيئية ضد 
حشرات المن ... في هذا العمل تسبق كل نشاط من األنشطة 
الستة عشر خلفية علمية )"الطبيعة تلهمنا ..."(:حيث نتعرف 

أيضا إلى كيفية عمل التمثيل الضوئي، ودور األعشاب الضارة.

9782352632696 | 2019 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 13.50 €

 Je bricole les pieds sur Terre

أقوم ببعض 
األشغال وقدماي 

على األرض
قطع من الكرتون، خيوط من الصوف، أغصان، شرائط، 

سدادات ... ال ترميها! يمكن أن تصنع منها أرجوحة للدمى، 
وقادة فاخرة، ومرآًبا صغيًرا للسيارات ...يعد صنع شيء ما من 

المواد المعاد تدويرها فرصة لمعرفة كيفية صنعها والتخلص 
التام من النفايات. ومن خالل شرح 15 نشاطا خطوة بخطوة، 
سيتعلم األطفال )من الصغار إلى األذكياء الخارقين( كيف يتم 
صنع المواد المستخدمة، ومن أين تأتي، وما هو خط إنتاجهم، 

وبطبيعة الحال أكثر الطرق البيئية الختيارهم!

9782352632887 | 2020 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 13.50 €

كتب للناشئة

ليفيك كلير  آن 
غوني نيكوالس 

هل تعرف ما هي إعادة 
التدوير؟

كتب للناشئة

ليكروارت ماري 
غوني نيكوالس 

على مدار المواسم، قم بإنشاء 
"حديقتك" على قطعة أرض 
أو على الشرفة ، واجعل من 

الطبيعة حليًفا!

أعرف ما طبيعة الذي أتناوله
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 La P'tite Nuit

الليلة الصغيرة
تشرق الشمس فوق الحديقة في كل صباح، وفي كل ليلة تغرب 

عن الجانب اآلخر، بعض الحيوانات تأوي للنوم، والبعض اآلخر 
يستيقظ بمجرد حلول الظالم. بالنسبة للسيدة الدودة المتوهجة، 

حان الوقت اآلن لتضيء بطنها لجذب السيد إليها. أما بالنسبة لكل 
من البومة، الخنزير البري، القنفذ أو الخفافيش، فإن سواد الليل 

مناسب جدا للصيد.

9782352632924 | 2020 | 32 pages 
 19x19 cm | 9.50 €

 La Guitare star

الغيتار النجم
جسم بيضاوي مجوف، مشدود من المنتصف، سمع دائري، 

محاط بوردة وعنق طويل يعلوه رأس مزود بمفاتيح وستة أوتار 
... إنه الغيتار الصوتي !

كيف تهتز األوتار ؟ كيف تختارالخشب المناسب ؟ كيف يعمل 
صانع األدوات الوترية؟ ماذا عن الغيتار الكهربائي؟

9782352632894 | 2020 | 40 pages 
 21x27 cm | 13.50 €

كتب للناشئة

لورينت فرونسواز 
مانسون كارين 

اكتشف كل أسرار تصنيع هذه 
اآللة األسطورية!

كتب للناشئة

ليكروارت ماري 
كولومبييه دي  كلويوه 

لنطفئ األضواء ونستمع إلى 
الليل يخبرنا بأسراره!
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 Le Poulet

الدجاج
دجاج تربى في بطارية أم دجاج كبر في الهواء الطلق؟ اليوم، 

ينمو 80% من الدجاج محبوًسا، باآلالف، بدون مساحة 
خضراء يمكنهم اللعب وتقوية عضالتهم فيها، يتم حشوهم 
بالمضادات الحيوية وذبحهم في عمر ستة أسابيع. ... حالة 

يقشعر لها البدن! لحسن الحظ، هناك مزارع تربية تحترم هذه 
الحيوانات : فتوفر لها الهواء الطلق، مسارات عشبية، حظائر 

دجاج جيدة الحجم، طعام نباتي 100 %، ونمو بطيء وطبيعي 
... أي حالة من الراحة والسعادة !

9782352632689 | 2019 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 12.50 €

 Le livre des animaux magiques

كتاب عن 
الحيوانات 

المتمتعة بقوى 
سحرية

كان الطائر الطنان رسول األفكار لدى المايا. وفي اليابان، تم 
تشبيه اليعسوب بالساموراي الشجاع. ولدى البوبو في بوركينا 

فاسو، تتمتع الحرباء بالقدرة على عالج األمراض الجلدية. وفي 
مصر القديمة، كانت النحلة المولودة من دموع الشمس إله رع، 
ترافق أرواح الموتى إلى اآلخرة ... بارتباطها بالمعرفة العلمية 

الحالية، تدعونا هذه القصص الرائعة للتساؤل وتحفز خيالنا !

9782352632597 | 2019 | 40 pages 
 30x30 cm | 18.50 €

كتب للناشئة

فلور دوجي
داتوتا شيارا 

منذ فجر التاريخ، نسب البشر 
قوى سحرية إلى الحيوانات.

كتب للناشئة

لورونت فرونسواز 
غوني نيكوالس 

ماذا رأيك بتناول دجاج 
مشوي؟ ولكن، قبل أن نختار، 
من األفضل أن نعرف ما هو 

مصدره!
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 Les émotions,  
ça chahute un peu, beaucoup…

العواطف، تضايق، 
وفي بعض األحيان 

كثيرا ..
هل أنت مستعد للقيام بجولة في اثني عشر عاطفة يمكن أن تهزنا 
يومًيا : الدهشة، الغضب، الخوف، الكبرياء، الحزن، نفاد الصبر، 

اإلثارة، اإلحراج، المفاجأة، الغيرة، الفرح أو حتى الصفاء ؟ 
يدعو العمل للمضي في الطريق لفهم مهاجمة هذه المشاعر 
المعنوية والمربكة ! األطفال مدعوون أيًضا للتعرف على 

المواقف أو المحاكاة المرتبطة بكل عاطفة، حتى يتمكنوا من 
التعبير باستخدام مفردات عن ما يمكنهم الشعور به في يومهم.

9782352631644 | 2016 | 36 pages 
 22x22 cm | 12.50 €

 Les bruits de la ville

ضجيج المدينة
ال يستطيع غاستون النوم. يتردد صدى ضوضاء المدينة في 

رأسه: األبواق، صفارات اإلنذار، آالت ثقب الصخور .. يترك 
غاستون منزله مصمما على ايجاد السكينة، ويذهب إلى أعلى 

تل في المدينة ويتسلق شجرة معتقدا أنه بعيد عن نشاز المناطق 
الحضرية، لكن السماء يمكن أن تكون صاخبة أيًضا ! أال  وجد 

صمت ؟ ماذا لو كان الحل في الموسيقى وألحانها الحلوة ؟ يدعو 
هذا األلبوم القارئ إلى تأليف ترنيمة داخلية من أجل تقبل وتحمل 

حياة المدينة وإيقاعها المحموم بلطف.

9782352632627 | 2019 | 40 pages 
 24x34 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

دالمي اينيس 
شيربيه سيباستيان 

هل سيتمكن غاستون من 
تحويل النشاز إلى سيمفونية؟

كتب للناشئة

دوفريسن ريا 
شيربيه سيباستيان 

كل يوم، في رأسي وفي 
جسدي وقلبي،  يوجد زوبعة 

من العواطف.
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 Les P'tites Coccinelles

الخنافس الصغيرة
لكن أين هي األجنحة والصدفة واألحمر والنقاط ؟ سوف يأتون 
الحقا! في الوقت الحالي تحتاج اليرقة للتغذية، كلما أكلت أكثر، 

كلما كبرت، وكلما تغيرت بشرتها للوصول للتحول النهائي. 
والمفاجأة هي أن الخنافس ال ترتدي جميعها األحمر أو األسود! 

إنها جميلة!

9782352632870 | 2020 | 32 pages 
 19x19 cm | 9.50 €

 Les Insectes

الحشرات
في هذا العمل اختارت كلير لوكوفر عرض 12 حشرة ألن 

كل منها تحمل رسالة قوية تتعلق بفهم العالم الحي: البايك البني 
هو مؤشر يدل على حالة الغابات، والخنفساء الذهبية تبهج 

البستانيين، واللؤلؤة تدل على صفاء ونقاء مياه النهر، كما هناك 
آخرون ممن يحطمون األرقام القياسية : براعة الشوكة الزرقاء 

التي تعرف كيف تخدع نمل، وخنفساء الروث القوية ذات 
القرون المقلوبة التي يمكنها أن تحمل ما يصل إلى 1000 مرة 

ضعف وزنها.

9782352632801 | 2020 | 40 pages 
 30x30 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

لوكوفر كلير 
مازيي كابوسين 

الحشرات مصدر إلهام 
ومعلومات غني للعلماء ... 

فلنراقبها !

كتب للناشئة

فلور دوجي
كولومبييه دو  كلويه 

ألبوم الكتشاف دورة حياة هذه 
الخنافس
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 Où va l'économie ?

إلى أين يتوجه 
االقتصاد ؟

وراء هذه الكلمات حقائق ملموسة للغاية، لها عواقب مباشرة 
على حياتنا. فهم كيف يعمل االقتصاد، طرح أسئلة حول النمو 

)هل هو ضروري؟(، االستهالك )هل أحتاج لشراء كل شيء؟(، 
العمل )ما الوظيفة التي سأقوم بها الحًقا؟(، واآلثار البيئية 

القتصادنا ... عمل يقدم فتحا للنقاش حول طريقة أخرى للقيام 
باالقتصاد.

9782352632931 | 2020 | 128 pages 
 15x21 cm | 12.00 €

 Mon petit monde

عالمي الصغير
على الرغم من سمعتها السيئة، تقدم لنا البكتيريا العديد من 

الخدمات. فهي تقوم بصد المتسللين، وتحمي أسناننا من التسوس، 
وتمكننا من امتصاص الفيتامينات، وتعمل لنتمكن من الهضم 

بشكل الجيد من خالل هذا األلبوم الشعري والموثق بجدية 
كبيرة، يقدم لنا إيمانويل هوسيس رحلة إلى عالم مجهري رائع. 

مشروعه: إظهار البكتيريا غير المرئية وتأهيلها!

9782352632795 | 2019 | 36 pages 
 30x30 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

هوسيس إيمانويل 

سكان األرض األوائل، 
موجودون بالمليارات، غير 
مرئيين بالعين المجردة ...  

البكتيريا!

كتب للناشئة

سيتومير انغريد 
بوروتان ايلودي 

االقتصاد هو مضوع أخبار 
الصفحة األولى. النمو، الناتج 

المحلي اإلجمالي، البطالة، 
العولمة ...
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 Une planète verte !

كوكب أخضر !
ما الذي يجعل من الوقود األحفوري مصدرا للتلوث يضر 

بمستقبل الكوكب؟ كيف يستخدم الناس ضوء الشمس أو قوة 
الرياح أو األمواج لتوليد الطاقة ؟ من خالل شرح الظواهر 

الطبيعية المختلفة بشكل واضح ومبسط، إضافة للتقنيات 
المستخدمة وتأثيراتها، يتيح لك هذا األلبوم فهم انتقال الطاقة 

وتحدياتها بشكل أفضل!

9782352632771 | 2020 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

 Que dit la mode ?

ما الذي تقوله 
الموضة؟

ولدت الموضة من رؤية مصممين عباقرة وأصبحت قطاًعا 
اقتصادًيا ال يفلت من قواعد العولمة والتجارة اإللكترونية. غالًبا 
ما يقال إنها سريعة الزوال، سطحية، ملوثة، لكننا بالكاد نستطيع 
االستغناء عنها. بعد اكتساحات الموضة السريعة، ظهر الفكر ذو 

الطابع االخالقي من وجهة نظر المصممين والمستهلكين. هل 
ستكون هذه الحركة مستدامة؟ النقاش مفتوح لمعرفة ذلك !

9782352632740 | 2020 | 128 pages 
 15x21 cm | 12.00 €

كتب للناشئة

آن بوتيال
بيروتان ايلودي 

من الموضة السريعة إلى 
الموضة ذات الطابع األخالقي.

كتب للناشئة

دوما-روي ساندرين 
مانيلييه سيلين 

دعونا نعطي مكان الصدارة 
لهذه الطاقات الخضراء 

لمحاربة االحتباس الحراري!



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

منشورات ريكوشيه

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Une vie de chouette

حياة البومة
بعيونها المستديرة الكبيرة، ومنقارها الصغير المعقوف ورأسها 
الذي يكاد ينقلب عليها، البومة مفترس هائل! هي مخلصة وتهتم 
بشكل جيد بعائلتها. يتشكل األزواج لمدى الحياة ويتناوبون على 

رعاية نسلهم. حتى لو انفصلت األسرة في الخريف، سيجتمع 
الوالدان مرة أخرى في الربيع المقبل، ويعيش الصغار بمفردهم 

... حياتهم!

9782352632825 | 2020 | 32 pages 
 19x26 cm | 12.00 €

 Une terrible envie de Loup

رغبة رهيبة في 
وجود ذئب

كان هناك ذئب يتجول في الغابة، حقيبته متدلية، وكأنه يبحث 
عن شيء ما .. ما الذي يريده الذئب ؟ قم بسحقهم، تصفيتهم، 

صعقهم، قم بافتراسهم؟ لكن االمر ليس كما يبدو ! يود الذئب أن 
يحكي لهم قصة، ويقرأها لهم، ويخبرهم ويكشفها لهم ..!

9782352632603 | 2019 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

كتب للناشئة

ماجور لينيا 
لومبير أوكتو  فابيان 

رغبة رهيبة في ... ؟؟؟

كتب للناشئة

كييارديه أليسيا 

هو... هو ...هو. ما هو 
الحيوان الغامض الذي ال 

تسمعه إال بعد حلول الظالم؟


	معارض من العالم 2021
	منشورات ريكوشيه, مجموعة مختارة من العناوين الفرنسية.
	متصلون 100%
	الأشجار التي تتكون منها غاباتنا
	في حديقتي الصغيرة
	الطاقات، جريانها !
	أقوم ببعض الاعمال وقدماي على الأرض
	أهتم بحديقتي وقدماي على الأرض
	الغيتار النجم
	الليلة الصغيرة
	كتاب الجيوانات المتمتعة بقوى سحرية
	الدجاج
	ضجيج المدينة
	العواطف، تضايق، وفي بعض الأحيان تضليق كثيرا ..
	الحشرات
	الخنافس الصغيرة
	عالمي الصغير
	إلى أين يتوجه الاقتصاد ؟
	ما الذي تقوله الموضة؟
	كوكب أخضر !
	رغبة رهيبة في وجود ذئب
	حياة البومة

	CONTACT : info@bief.org

