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مائة فكرة من أسهل األنشطة
المسلية في العالم
خمس قصص للقراءة مع
اآلباء
ما هو الحب؟
بامبي ،حياة في الغابات
إختفاء في لندن
على الطريق مع أرسيمبولدو

عشاق كرة السلة

القط بولوت ( الجزأ )1

أزياء الفتيات

الخيط

يجب علينا مساعدة ذات
الرداء األحمر

مشاعر غاستون  -كتاب
األنشطة

حان وقت الذهاب للنوم !

مارتن والشاشات

أركز

كتابي المصور عن الطبيعة

أحبك كثيرا

أين هي بقعي ؟

المغامرة الجميلة

حماية الكوكب
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آشيت للناشئة
100 activités zéro ennui
les plus faciles du monde

5 Histoires à lire avec Papa

كتب للناشئة

خمس قصص
للقراءة مع اآلباء

مائة فكرة من
أسهل األنشطة
المسلية في العالم
اكتشف كتاب سامبليسيم الجديد مع العديد من األنشطة المختلفة
التي يمكن القيام بها داخل المنزل أو خارجه باستخدام أدوات
من حياتنا اليومية ،وبالتالي لن تحتاج إلى شراء أي شيء !
نقدم لك في هذا العمل  001طريقة للتخلص من الملل  :أشغال
يدوية وطبخ وألعاب وأنشطة خارجية وهوايات إبداعية والمزيد.
يمكنك القيام بذلك خطوة فخطوة باالستعانة برسوم توضيحية،
أفكار حديثة و"هادفة" للغاية وباإلضافة إلى تصميم فعال .يحتوي
العمل على حوالي خمسة عشر عنوا ًنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ خمس لغات  :العربية ،الكتالنية ،االسبانية،
اإليطالية ،الرومانية.

كتب للناشئة

خمس قصص تتابعها مع والدك لقراءة ملؤها الفكاهة والحنان.
يحتوي العمل على القصص التالية  :بابا بيسو ،عندما أكبر،
حديقة كابوسين الجميلة ،في الطريق ،البطة القبيحة

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  6لعات  :اليونانية ،اإليطالية ،البرتغالية،
الرومانية والروسية.

جوزيفين الكاس
ستوديو تمسو

ديكين ذهبيين 9782017863434 | 2020
96 pages | 16x18,5 cm | 5.95 €

جعل األشياء في متناول أكبر
عدد ممكن من الناس ،تسهيل
القيام بها أو فهمها!

FIND OUT MORE
> تم بيع  8800نسخة في فرنسا
آشيت لألطفال9782017089704 | 2019
208 pages | 17,5x22,5 cm | 14.95 €
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عمل جماعي

سلسلة ألبومات ملونة ستسعد
اآلباء واألطفال بقصص
مشوقة وبسعر معقول جدا!

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

آشيت للناشئة
? Aimer, c'est quoi

ما هو الحب؟

Bambi, une vie dans les bois

كتب للناشئة

بامبي ،حياة في
الغابات

كتاب ألفته معلمة يساعد على فتح مساحة للحوار ،بعي ًدا عن
أي سؤال ميتافيزيقي .ماذا يعني "الحب" عندما يمكنك أن تحب
أشياء كثيرة مختلفة وبطرق مختلفة؟ نحن نحب بحواسنا ولكن
أيضًا بقلوبنا .من خالل العديد من التساؤالت ،إليك كتاب يساعد
الطفل على إدراك عالقته باآلخرين وبكل ما يحيط به .موضوع
قوي يجعل من الممكن معالجة جميع أنواع العالقات بين اآلباء
واألخوة واألخوات واألصدقاء.

أتى فصل الربيع ،وبدأ ظبي صغير أخرق يخطو خطواته األولى
بين الشجيرات .الطبيعة أخاذة لكنها خطيرة أيضًا .هل سيتغلب
بامبي على العقبات ليصبح بدوره أمير الغابة؟ في هذا العمل
تروى القصة الحقيقية ألشهر الظبيان بكامل ثرائها.

آشيت لألطفال 9782017089780 | 2020
32 pages | 16,5x22 cm | 6.95 €

غوتييه لونغورو 9782017124306 | 2020
48 pages | 21,5x32 cm | 15.90 €

آن الالن
تيري مانس

سلسلة تشجع األطفال على
تكوين أفكارهم الخاصة من
خالل أسئلة مفتوحة.
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كتب للناشئة

فيليب جالبيرت
فيليكي سالتن

احتفال بالحياة والطبيعة
ومرور الفصول.
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آشيت للناشئة
اختفاء في ...
Disparition à Londres

إختفاء في لندن

على الطريق مع ...
En chemin avec Arcimboldo

كتب للناشئة

على الطريق مع
أرسيمبولدو

سُرقتسُرقت مجوهرات التاج البريطاني وطلبت سكوتالنديارد
منك مساعدتهم في هذا التحقيق الشديد السرية! فتتوجه إلى لندن:
سيكون من الضروري مسح المدينة بأكملها للعثور على أدلة
ومقابلة المخبري  ،أو طلب المشورة من شيرلوك هولمز .ال
يوجد مجال للخطأ أبدا :يجب عليك حل هذه القضية إلظهار
مهاراتك البوليسية! هل أنت مستعد ؟
يجري الطفل تحقي ًقا ويحل ً 150
لغزا ويجمع القرائن ويستخدم
خريطة كبيرة للندن.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بالصينية المبسطة

FIND OUT MORE
> تم بيع  12800نسخة في فرنسا
ديكين ذهبيين 9782017060734 | 2018
128 pages | 17,5x20,5 cm | 13.95 €

ال في هيالر
كارولين أيرول
سولين وتوماس

صور مكونة من فواكه أو خضروات أو أزهار أو حيوانات،
يمكن التعرف على الفور من خاللها على أعمال أرسيمبولدو.
في عالم ممتع وغني ،يبدأ العمل بعناصر مألوفة ويحولها إلى
شيء مختلف تمامًا ،بالطريقة نفسها التي يتمكن بها األطفال من
إنشاء عالم كامل من عدة أشياء .رسام يسهل فهم اعماله ،يحظى
بتقدير كبير من قبل األطفال واآلباء والوصيفين؛ تتحدث أعماله
عن نفسها وتدعو االشخاص إلى التأمل والتفكير.
هازان 9782754111614 | 2020
32 pages | 24x26 cm | 14.95 €

استخدم المفاتيح ،حل اللغز
وادرس خريطة المدينة
الكتشاف الحقيقة!
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كتب للناشئة

ديدييه بارو
كريستيان دوميلي

اكتشف أعظم الفنانين من
خالل أشهر أعمالهم.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

آشيت للناشئة
أزياء الفتيات
Fan de Basket

عشاق كرة السلة

Fashion Girls : Mes tenues Kawaii

كتب للناشئة

أزياء الفتيات

ثمانية وأربعون صفحة لمعرفة كل شيء عن كرة السلة من
خالل معلومات وثائقية عن أصول النظام والقواعد والمسابقات
الرئيسية والفرق األسطورية والالعبين البارزين .ولك أيضًا
سجالت مذهلة وأرقام مهمة وحقائق غير عادية وألعاب
ومسابقات الختبار معلوماتك وأنت في كامل االستمتاع.

كتب للناشئة

مالبسي من طراز الكاويي
مجموعة من الملصقات ،واإلستنسل ،والورق المنقوش،
والرسومات لتلوينها لمساعدتك على إنشاء أروع المالبس
المستوحاة من االتجاهات اليابانية للموضة 23 .موديل بأسلوب
آخاذ يمكنك إضفاء مسحتك الشخصية عليها!

ديكين ذهبيين | 9782017866725 | 2020
48 pages | 19x24,5 cm | 7.90 €

غايتون دو ال فولي
كوكو زول

ديكين ذهبيين | 9782016281543 | 2020
48 pages | 16,5x23,5 cm | 10.95 €

مجموعة جديدة من الثقافة
العامة حول الرياضة لعشاقها
من الفضوليين الصغار!
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ماري روز بواسون

كن مصمم أزياء من خالل
ابتكار مظهرك الخاص مع هذه
السلسلة المكونة من  8عناوين!
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آشيت للناشئة
! Il faut aider le Petit Chaperon rouge

يجب علينا
مساعدة ذات
الرداء األحمر
ترفضترفض إيما المتمردة مرة أخرى أن يلتهم الذئب الكبير
الشرير ليلى وجدتها .لذا تقفز في الكتاب للتدخل! هل ستنجح يا
ترى في تغيير مسار هذه الحكاية؟ إعادة كتابة حكايات كالسيكية
مجنونة ترافقها لعبة جديدة في كل صفحة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين  :الكورية والتركية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  6800نسخة في فرنسا
غوتييه لونغورو 9782017073468 | 2019
32 pages | 19x19 cm | 6.99 €

! Il faut dormir maintenant

كتب للناشئة

حان وقت الذهاب
للنوم !

كتب للناشئة

قصة مسائية ،تدوم وتدوم ،لتأجيل موعد النوم .األب في عجلة
من أمره لجعل األميرة فرينغوند تختفي إلى األبد ،وفتاة صغيرة
ال تنقصها سرعة البديهة تبدأ قصتها للتو  ...قصة أميرة بسيطة
أصبحت مغامرة بمواقف ال تصدق !موضوع أساسي يتم التعامل
معه برسوم توضيحية نابضة بالحياة ستسعد اآلباء أيضًا!

ألكسندر جاردان
اريفيه لو غولف

غوتييه لونغورو 9782017086932 | 2020
32 pages | 23x26,5 cm | 12.90 €

يدخل األبطال الصغار
حكاياتهم المفضلة للتصرف
وإيصال رسالة إيجابية :كل
شيء ممكن إذا تجرأنا على
فعله!
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لينيا ماجور
ايلوييز سولت

لقد عاشوا في سعادة دائمة
وأنجبوا العديد من األطفال.
وهكذا انتهت القصة .ليلة
سعيدة ! "ال مفر من النوم ،
فماذا الذي حدث بعد ذلك؟
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آشيت للناشئة
Je me concentre

أركز

Je t'aime tant

كتب للناشئة

أحبك كثيرا

يتغير لون شعر غاستون حسب مشاعره :كل لون يعبر عن
مشاعر مختلفة .واليوم يواجه غاستون صعوبة في التركيز،
فكره مشتت وال يلتفت إلى تعليمات المعلمة أو اللحن في فصل
الموسيقى .لذلك ،ال يعرف ما يفترض به أن يفعل أو أن يغني.
يمكنك أن تقوم بتمرين التخيل والتنفس مع جاستون حتى تتمكن
من التركيز على ما عليك القيام به .سلسلة ذات شهرة في فرنسا
تشمل  81عنوانا.

إذا إذا كنت قطة ،فسأحتضنك ،سأضع أنفك على أنفي ،كنت
سأنظر إليك وأجدك لطي ًفا ج ًدا لدرجة أنني سأقع في حبك .إذا
كنت طفل حمار وحشي ،فسنمشي جنبًا إلى جنب .ستضع قدميك
الصغيرتين برقة شديدة أمام بعضهما البعض لدرجة أنني سأقع
في حبك .لكنك طفلي ،لذا سأخبرك الليلة هذه القصة حتى تعرف
كم أحبك .سواء كنت لطي ًفا ،رقي ًقا ،موهوبًا ،ذكيًا ،وسعي ًدا ،أو
ه ًشا ،غير صبور ،وحزين ،أحبك كثيرًا وإلى األبد.

تم نشر العمل بـ  21لغة

ديكين ذهبيين 9782017863380 | 2020
24 pages | 16,5x19 cm | 4.50 €

كتب للناشئة

RIGHTS SOLD
FIND OUT MORE
> تم بيع  13250نسخة في فرنسا
آشيت لألطفال 9782017092780 | 2020
32 pages | 16x16 cm | 6.00 €

أوريلي شيان  -شو شين

سلسلة من ابتكارات مختصة
في سوفرولوجيا األطفال،
تستكشف في كل كتاب شعورا.
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كارولين بيليسييه
فيرجيني االجيدي
تيري مان

قصة حب بين أم وطفلها،
عالمية ومليئة بالشعر
والعذوبة.
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آشيت للناشئة
القط بولوت
La Belle Aventure

المغامرة الجميلة

! Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi

كتب للناشئة

القط بولوت
( الجزأ )1

يذهب يذهب طفل صغير وجده في رحلة غير عادية كل يوم،
يتنقالن من مدينة إلى أخرى ً
بحثا عن ما يلزم للذهاب في
مغامرة .ستأخذهم مغامراتهم إلى أبعد مما يتصورون ،إلى
أن يصلوا إلى وجهتهم .قصة تحتفل بالحب والعالقة بين الجد
وحفيده.

تبناني !

غوتييه لونغورو 9782017087205 | 2020
40 pages | 28x25 cm | 14.00 €

بولوتبولوت قط عائلة دوبوت ،وهو بمثابة مسكن اآلالم اليومي
لألطفال .اليوم عيد ميالد كالرا ،يستعد ليكون ضحية لحشد
من الفتيات اللواتي يحلمن بتزينه وتصفيف شعره  ...يبدو أن
األوان قد فات للهرب !هل الحل الوحيد هو أن تتبناه عائلة أخرى
وتأخذه بعيدا عن هذا المصير ؟

جيرالد غيرليه

عندما يدفع الحب جدا وحفيده
إلى مغامرات بعيدة

غوتييه لونغورو 9782501133142 | 2019
64 pages | 16,5x22,5 cm | 9.95 €
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قصة مصورة ورواية مصورة

كريستسن بيجيل
بييى فوييه

يبحث القط بولوت عن عائلة
جديدة لتتبناه !
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آشيت للناشئة
Le fil

الخيط

 Les émotions de GastonMon Cahier d'activités

كتب للناشئة

مشاعر غاستون
 -كتاب األنشطة

هل هذا خيط؟ دعنا نسحبه ونرى ما إذا كان مربوطا بشيء ذي
قيمة .كلنا معا اآلن لنسحب الخيط ! تقوم امرأة شابة ،وقطة،
وخنزير ،ودب ،وعمالق ،وطائر صغير بشد خيط لمعرفة ما
يوجد في الطرف اآلخر .هل تريد أن تعرف ؟ ألم يخبرك أحد
من قبل أال تسحب الخيوط؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية
غوتييه لونغورو 9782017087113 | 2020
32 pages | 20x23 cm | 10.50 €

كتب للناشئة

فيليب جالبيرت

قصة جديدة مرحة لفيليب
جالبرت مع رسوم توضيحية
مذهلة ونهاية مفاجئة.

كتاب نشاط وتلوين ،موضوعه المشاعر ،صممته مختصة
في سيفرولوجيا األطفال .وفيه تحكي لنا قصة تغير لون شعر
غاستون حسب مشاعره :فكل لون يعبر عن شعور مختلف .في
العمل العديد من األلعاب والتلوين والملصقات وتمارين عالج
استرخاء بسيطة للتعرف على المشاعر ،ومساعدة الطفل على
تسميتها وإدارتها  ،بفضل اإليماءات السحرية الصغيرة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  21لغة

FIND OUT MORE
> تم بيع  16200نسخة في فرنسا
آشيت لألطفال 9782017092797 | 2020
52 pages | 21x28 cm | 7.95 €
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أوريلي شيان  -شو شين

سلسلة من ابتكارات مختصة
في سوفرولوجيا األطفال،
تستكشف في كل كتاب شعورا.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

آشيت للناشئة
Martin et les écrans

مارتن والشاشات

Mon imagier de la nature

كتب للناشئة

كتابي المصور
عن الطبيعة

مامارتن مفتون بالشاشات ،يمكنه قضاء ساعات في استخدام
التطبيقات على الهاتف الخلوي لوالدته أو مشاهدة مقاطع الفيديو
على الكمبيوتر المحمول أو الرسوم المتحركة على جهازه
اللوحي .لماذا يعتبر الكبار القيام بذلك مشكلة ؟فهم يقضون كل
وقتهم في التحديق في الشاشات أيضا.
سلسلة جديدة تعرض مواضيع مجتمعية حالية تعتبر جزءأ من
اهتمامات األوالد و أولياء أمورهم  :كالشاشات ،وكل ماهو
متصل بانترنت  ،وأيضا موضوع االهتمام بالبيئة ...مارتن ،
بطل جديد .كتاب لمن تترواح أعمارهم بين  3و  6سنوات.
آشيت لألطفال 9782017057222 | 2020
32 pages | 19x19 cm | 6.99 €

تيل زا كات
كارين هيندير

مارتن طفل في الرابعة من
عمره ،يهتم بالكثير من األمور
ويطرح الكثير من األسئلة.

كتاب مصور مليء بالتفاصيل ،ومليء بالمفاجآت ،مثالي
لمساعدة األطفال الصغار على اكتشاف الطبيعة :الجبال،
والحدائق ،والبحر ،والفصول ،والليل ،والغابة  ...عالم ملون
ومبهج ،غني بالفكاهة وحيوي تزنيه رسومات الفنان غوي.
أكثر من عشرين كلمة في كل صفحة لالسكتشاف في إطار من
المرح! اكتشف أيضًا في نفس المجموعة  :الحيوانات  ،المنزل ،
المدرسة  ،األلوان ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ أربع لغات  :الصينية المبسطة ،الهولندية،
الرومانية واألوكرانية.
ديكين ذهبيين 9782016276945 | 2018
14 pages | 22,5x30 cm | 8.95 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

كتب للناشئة

غوي

عدد ال حصر له من األشياء
يمكن اكتشافها مفردات يمكن
تعلمها وساعات من المتعة
والمالحظة!

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

آشيت للناشئة
قل لماذا
? Où sont mes taches

أين هي بقعي ؟

Protéger la planète

كتب للناشئة

حماية الكوكب

عندما يستيقظ هذا الصباح ،يتفاجأ ريمي بأن كل بقعه قد اختفت
فينطلق ليسأل كل الحيوانات ليعرف من تجرأ على سرقة بقعه:
البقرة ،الدلماسي ،الطاووس ،الباندا ،الزرافة ،الحمار الوحشي.
وفي نهاية األمر يحصل على إجابته من والدته  :حمام بسيط
سيساعد ريمي في استعادة لونه  ...وبقعه ! نهاية مفاجئة لتشجيع
األطفال على االغتسال!

لماذا ترتفع درجة حرارة األرض؟ هل يمكن أن نعيش على
كوكب آخر؟ لماذا يجب علينا الحفاظ على الغابات؟ ما هو علم
البيئة؟ وما هو تأثير التلوث على الكوكب ؟ عمل سهلة قراءته،
نصوص على شكل أسئلة وأجوبة ،نموذج جذاب وديناميكي،
مع ألعاب الختبار معرفتك وجزأ مخصص للمصطلحات لمن
يرغب بمعرفة المزيد .تحتوي سلسلة قل لماذا على  12عنوانا.

غوتييه لونغورو 9782017087137 | 2020
32 pages | 25x19 cm | 10.90 €

RIGHTS SOLD

كتب للناشئة

تم نشر العمل باللغة الروسية

هاجين

قصة مليئة بالحيوانات
المضحكة  -ومن بينهم خنزير
صغير محبب.

ديكين ذهبيي 9782017866534 | 2020
48 pages | 19,5x20,4 cm | 7.90 €
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ماتيلد باريس
ايستيل تشاتشا
مود ليينار

أكثر من  60سؤاالً لإلجابة
على أسئلة يطرحها األطفال
على أنفسهم حول مواضيع
محددة.

