
!ָסָלאםֵָעָלְיֹכם(ל)אֵ   
 
 

 ערביתֵמדוברתֵלמתקדמים

 



 
 'אל' -הידיעה' ה'

 
 

 .  צמד אותיות המתווסף לפני המילה ומציין שהמילה מיודעת
 (.כך גם בערבית', ה'היכן שבעברית נוסיף )הידיעה בעברית ' ה'כמו 

' ל'לא נבטא את האות  הידיעה" אל"אשר בצירופן אל " אותיות שמש"ישנן אותיות הנקראות 

 .אלא נשים דגש על האות הראשונה של המילה
 

 

                             

                         

 
        

 

 אותיות השמש                                                                 
 

 'ג   ת" ר ש  ד " צ  ן " לז ל   ן " ס ר ט   



 דוגמאות

 

 ֵאְלֵבית= הבית 1.
 

  ֵאְלָחסּוב= המחשב  2.
 

 ָלאםّ  סָ (ל)אֵ = השלום3.
 

 ָאר  ّ  ד(ל)אֵ = הדירה  4.

 



 נקבה/זכר
 

 ע בנקבה"ש= ' ה'+  ע בזכר"ש

 

 ת בנקבה"ש" = ה+ "ת "ש

 

 ע בנקבה"נוכל לדעת שהוא ש –" ה"ע שנגמר ב"ש

 

 

 מרבוטהתא המסמלת נקבה בערבית נקראת " ה"האות 
 

 



 בסמיכות מרבוטהתא 
 

 מרבוטהתא , בצירוף סמיכות, בדומה לעברית
 רגילה' לתבסוף מילה תהפוך 

 

 

 
 

תל אביב תאוניברסיט= אביב  תל+אוניברסיטה  

ָתל ָאִביב תאָמעָ 'גָ = ָתל ָאִביב +  אְמָעה'גָ   



 דוגמאות
 

 (.תלמידה) ִתְלִמיָזה=' ה'+  ִתְלִמיז
 (.חדשה)  ִדיֵדה'גְ = ' ה'+  ִדיד'גְ 

 (.מורה)ֵמה ّ  ְמָעלְ = ' ה'+ ם ّ  ְמָעלֵ 
 (.רכב)אָרה ّ  ָסיָ 

 !יוצא דופן (.יישוב)ָבָלד 
 !יוצא דופן(. דרך)ָטִריק 

 



 כינויי שייכות בש"ע – זכר - בית
  

 יֵביִת (                                           הבית שלי)ָאָנא                    
    

 כֵביתָ (                                           הבית שלך)  ִאְנתֵ                   
                                     

 כֵביתֵ (                                           הבית שלך) ִאְנִתי                  
 

 ֹוֵבית(                                            הבית שלו)  ّ  ֹהוֵ                   
  

 ָהאֵביְת (                                           הבית שלה)  ّ  ִהיֵ                   
  

 ָנאֵביְת (                                          הבית שלנו) ִאְחָנא                  
  

 ֹכםֵביְת (                                         הבית שלכם)  ִאְנתּו                  
  

 ֹהםֵביְת (                                          הבית שלהם) ّ  ֹהםֵ                   
 

 



ّ  אָרה   כינויי שייכות בש"ע נקבה - ָסיָ 

 ִתיאְר ّ  ָסיָ (                                               המכונית שלי)ָאָנא                   

 

 ָתכאְר ّ  ָסיָ (                                              המכונית שלך)  ִאְנתֵ                  

                        

 ֵתכאְר ّ  ָסיָָ (                                             המכונית שלך) ִאְנִתי                 

 

 תֹואְר ّ  ָסיָ   (                                            המכונית שלו)  ّ  ֹהוֵ                  

 

 ָהאאְרְת ّ  ָסיָ (                                             המכונית שלה)  ّ  ִהיֵ                  

                                          

                                       ָנאאְרְת ّ  ָסיָ (                                           המכונית שלנו) ִאְחָנא                 

  

 ֹכםאְרְת ّ  ָסיָ (                                          המכונית שלכם)  ִאְנתּו                 

                                          

 ֹהםאְרְת ّ  ָסיָ (                              הבית שלהם) ّ  ֹהםֵ                  



 הטייתֵמילותֵהיחס

ע"בשכשאנוֵרוציםֵלהטותֵמילותֵיחסֵנשתמשֵבסיומותֵהשייכותֵשלמדנוֵ  

 ִמן

 

 

 ִעְנד

 

 

 ָמע

 

 

ֵֻכל  

 

 

 
 

 

 

 

ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֹהםֵ ִאְנתּוִֵֵֵֵֵֵֵֵאְחָנאֹהו ִֵֵֵֵֵֵֵֵהי ִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵאְנִתיִֵֵֵֵֵֵֵאְנתֵ ָאָנאֵֵֵֵֵֵֵֵ  

 
יִמנִֵ  

 

יִעְנִדֵ  

יָמעִֵ  
 

יֻכל  

כִמנֵָ  

ֵ 

כִעְנדֵָ  

 

כָמעֵָ  
 

כִמנֵ   
 

ֵ 

כִעְנדֵ   
 

כָמעֵ   

 

וָמע  

ֹוִעְנד  

ֹוִמנ  

 

כֻכֵל  
 

כֻכֵל  
 

וֻכל  
 

ָהאִמנְֵ  

ָהאִעְנְדֵ  
 

ָהאָמעְֵ  
 

האֻכֵל  

 

אִמנֵָ  
 

ָנאִעְנְדֵ  
 

ָנאָמעְֵ  
 

נאֻכֵל  

ֹכםִמנְֵ  
 

ֹכםִעְנְדֵ  
 

ֹכםָמעְֵ  
 

כםֻכֵל  
 

ֹהםִמנְֵ  
 

ֹהםִעְנְדֵ  
 

ֹהםָמעְֵ  
 

הםֻכֵל  
 

 



 הטייתֵמילותֵיחס
ֵועלינוֵלהטותֵאותןֵבאופןֵמעטֵשונהֵי"אוישנןֵמילותֵיחסֵאשרֵנגמרותֵבאותיותֵ

ֵ!מאריכיתכשנוסיףֵאתֵהכינויֵהחבורֵהאותֵהאחרונהֵתהפוךֵלאותֵ

 

ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֹהםֵ ִאְנתּוִֵֵֵֵֵֵֵֵאְחָנאֹהו ִֵֵֵֵֵֵֵֵהי ִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵאְנִתיִֵֵֵֵֵֵֵאְנתֵ ָאָנאֵֵֵֵֵֵֵֵ  
 

 

 ָעָלא

 

 

 

 ִפי

יָעלֵָ  
 

יפ ִ  
 

יכָעלֵ   

 

יכפִֵ  
 

י ִכיָעל   
 

ִכיִפי  
 

יהְֵָעלֵ   
 

יהְֵפִֵ  
 

י ָהאָעל   

ָהאִפי  
 

י ָנאָעל   
 

ָנאִפי  
 

י ֹכםָעל   
 

ֹכםִפי  
 

י ֹהםָעל   

ֹהםִפי  
 



 ריבויֵשלם

מורה –ְמָעֵלם   

מורים -יןְמָעְלמִ   

מורות- אתְמָעְלמ  

צמא-ָעְטָשאן  

צמאים-יןָעְטָשאנ  

צמאות-אתָעְטָשאנ  

מוכר -אעّ  ָביָ   

מוכרים– יןאעّ  ָביָ   

מוכרות-אתאעّ  ָביָ   



 ריבויֵשבור
ריבויֵבוֵהמילהֵביחידֵהופכתֵלמילהֵאחרתֵברביםֵֵֵ  

בית-ֵבית  

בתים-ֻביּות  

חנות-ֻדָכאן  

חנויות-ָדָכאִכין  

סוחר -ר'ָתאגֵ   

סוחרים-אר'ֻתגָ   

סטודנט-ָטאֵלב  

סטודנטים-ֻטָלאב  

ספר בית-ָמְדָרֵסה  

ספר בתי-ָמָדאֵרס  

מטבח-'ָמְטָבח  

מטבחים-'ָמָטאֵבח  

חדש-ִדיד'גְ   

חדשים-ָדאד'גְ   

גדול-ְכִביר  

גדולים-ְכָבאר  

.ישנןֵמספרֵתבניותֵלפיהןֵניתןֵלדעתֵאתֵהריבויֵהשבורֵשלֵהמילה  

 
 שמותֵתואר מקומות עיסוקים



ֵזוגי

ֵֵייםXXXָנוסיףֵהסיומתֵֵ,ֵבעבריתֵבכדיֵלצייןֵשםֵעצםֵזוגי

ֵ.למילה

ֵֵ-שעה,ֵייםְשָנתֵֵָ-שנה,ֵייםָידֵֵָ-יד,ֵייםָרְגלֵֵָ-רגל :ֵלדוגמא

ֵ.ייםָשָעתֵָ

ֵ

ֵ.למילהֵ יןXXXאתֵהסיומתֵ בערביתֵנוסיףֵ

ד,ֵין'ָאחֵ ֵ-'ָאח,ֵיןָסְנתֵ ֵ-ָסנ ה ֵֵ-אָרהّ  ָסיֵָ,ֵיןָואְלדֵ ֵ-ָואל 

ֵ.יןאְרתֵ ّ  ָסיֵָ

ֵ



 הטייתֵהפועלֵ"רוצה"

בתוספתֵֵ"ֵבד"בערביתֵמורכבֵמהאותיותֵ"ֵרוצה"הפועלֵ

 הסיומותֵאשרֵלמדנוֵבשיעוריםֵהקודמים

ֵֵֵֵֵֹהםֵ ִאְנתּוִֵֵֵֵֵֵֵאְחָנאֹהו ִֵֵֵֵֵֵהי ִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵאְנִתיִֵֵֵֵֵאְנתֵ ָאָנאֵֵֵֵֵֵ  

 

יִבִדֵ  כִבדֵָ   
 

ֹוִבדֵכִבדֵ   
 

ָהאִבְדֵ  
 

ָנאִבְדֵ  

 

ֹכםִבְדֵ  
 

ֹהםִבְדֵ  

אתֵֵֵההטייהנוסיףֵלפניֵ,ֵבכדיֵלהפוךֵאתֵהפועלֵלזמןֵעבר

"כאן"המילהֵ  



 קרוב

 כינויי הרמז

 רחוק
זה -ָהאָדא  

זאת  -ָהאִדי  

אלה -ָהאדֹול  

ההוא -ָהָדאכ  

ההיא -ָהִדיכ   
 

ההם -ָהדֹוָלאכ  

הקרובים והרחוקים יכולים לבוא לפני ואחרי שם העצם, כינויי הרמז  

" ה"ניתן להשתמש באות , בעת שימוש בכינויי הרמז הקרובים*

 כקיצור לכינויי הרמז



 ערךֵהיתרוןֵוההפלגה

נשתמשֵבתבניתֵספציפית"ֵהכי"אוֵכֵ"ֵיותר"אםֵנרצהֵלתארֵדברֵמסויםֵכ  

X ָX ְXֵָא 
יר'ְזעִ  ָאְכָבר ְכִביר ר'ָאְזעָ    

"ִמן"מיליתֵהיחסֵ+ֵבשימושֵבערךֵהיתרוןֵנשתמשֵבתבניתֵ  

שםֵעצםֵ+ֵבשימושֵהערךֵההפלגהֵנשתמשֵבתבניתֵ  



עבר-ֵָפָעלהטייתֵמשקלֵ  

 בנייןֵראשון

בעברֵתתבצעֵלפיֵֵֵָפָעלהטייתֵהפעליםֵבמשקלֵ

:התבניתֵהבאה  

סיומת+ֵֵ X ָX ָXֵ 



ִֵתילְֵ'ָדחֵָ

עבר-ֵָפָעלהטייתֵמשקלֵ  

(נכנס)לֵ'יְֻדחֵֵֹ-ל'ָדחֵָ  

ֵתלְֵ'ָדחֵָ ָאָנא

ֵתלְֵ'ָדחֵָ ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

ّ  ֹהוֵ  ֵל'ָדחֵָ 

ّ  ִהיֵ  ֵתלֵָ'ָדחְֵ 

ֵָנאלְֵ'ָדחֵָ ִאְחָנא

ֵתּולְֵ'ָדחֵָ ִאְנתּו

ّ  ֹהםֵ  ֵּול'ָדחֵָ 



להטייתֵמשקלֵ עבר-ִֵפע   

 בנייןֵראשון

להטייתֵהפעליםֵבמשקלֵ בעברֵתתבצעֵלפיִֵֵֵפע 

:התבניתֵהבאה  

סיומת+ֵֵֵ XִXְXֵ 

(נסתרים)ֵסיומת+ֵֵ X ְXִXֵ 



ִֵתיְשִרבְֵ

להטייתֵמשקלֵ עבר-ִֵפע   
ב (שתה)ִֵיְשָרבֵ-ִשר   

ֵתְשִרבְֵ ָאָנא

ֵתְשִרבְֵ ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

ّ  ֹהוֵ  ב  ִֵשר 

ّ  ִהיֵ  ֵתִשְרבֵָ 

ֵָנאְשִרבְֵ ִאְחָנא

ֵתּוְשִרבְֵ ִאְנתּו

ّ  ֹהםֵ  ֵּוִשְרב 



` 

 דרךֵהתילוי

 בנייןֵראשון

"ֵֵבדי"צורהֵזוֵמציינתֵאתֵשםֵהפעולהֵומגיעהֵאחריֵמיליםֵכמוֵ

רוצהֵֵ)עתידֵ\אוֵלאחרֵפועלֵומהווהֵצורתֵבסיסֵלהטיותֵההווה

(להכנסרציתיֵ,ֵשכחתיֵלשאול,ֵלשתות  

ֵ 

סיומתֵ\ֵֵ XXְX +ֵןֵ"אותֵאיתֵֵֵ  

לֹ'חְדֵיֵֵֻ–לֵ'ָדחֵָ בֵ  ברְֵָשֵיִֵֵ-ִשר  כ  כסֵ מְֵיִֵֵ-ִֵמס   



 הטייתֵההווהֵוהעתיד

 בנייןֵראשון

הטייתֵהפעליםֵבמשקליֵההווהֵהעתידֵתתבצעֵלפיֵֵ

:התבניתֵהבאה  

סיומתֵ\ֵ XXX +ֵןֵ"איתֵאות+בְֵֵֵֵ  



 צורתֵהציווי

 בנייןֵראשון

הרלוונטיתֵֵֵן"האיתבשימושֵבצורתֵהציוויֵנחליףֵאתֵאותֵ

ן"האיתונשאירֵאתֵהניקודֵבוֵנוקדהֵאותֵ"ֵא"באותֵ  

סיומתֵ\ֵֵ XXְX +ֵאֵֵֵֵ  

לֹ'חְדֵיֵֵֻ–לֵ'ָדחֵָ בֵ  ברְֵָשֵיִֵֵ-ִשר  כ  כסֵ מְֵיִֵֵ-ִֵמס   



 המספרים

ֵבריבויעֵ"ש+מספרֵבצורתֵהסמיכותֵ 3-10

איןֵסוף-11 ֵביחידעֵ"ש+מספרֵבצורתֵסמיכותֵ 

"מרבוטהתאֵ"ספרותֵהנגמרותֵב  

ֵרגילה'ֵלתתהפוךֵ"ֵמרבוטהתאֵ"



המשך-מספרים  

היחידותֵלאחרבשפהֵהערביתֵהעשרותֵתמידֵיגיעוֵ  

ְשִריןֵ'חֵֵָ–25 הֵּוע  ֵ.ְֵֵמס 

ֵהّ  ִמיֵ +סמיכותֵֵ–ספירתֵהמאותֵ

ֵה   ִסְתִמיֵ ֵ-600

ֵספירתֵהאלפים
 

ֵֵָתָלאפ+סמיכותֵֵ-3-10

ֵ.ֵָאְלפ+ֵסמיכותֵֵ-11-19

ביןֵכלֵֵ

הספרותֵֵ

'ֵֵתחברֵו

 החיבור



עבר-ֵיב'ְיגִֵ-אב'גֵָהטייתֵמשקלֵ  

עבר-א"גזרתֵע  

בעברֵתתבצעֵלפיֵֵֵיב'ְיגִֵ-אב'גֵָהטייתֵהפעליםֵבמשקלֵ

:התבניתֵהבאה  

XXְִ+ֵסיומת  נוכחים

ֵסיומת+XָאX נסתרים



עבר-ְֵירּוח-ָראחהטייתֵמשקלֵ  

עבר-א"גזרתֵע  

:בעברֵתתבצעֵלפיֵהתבניתֵהבאהְֵירּוח-ָראחהטייתֵהפעליםֵבמשקלֵ  

XXְֻ+ֵסיומת  נוכחים

ֵסיומת+XָאX נסתרים



 דרךֵהתילוי

א"גזרתֵע  

אוֵלאחרֵפועלֵומהווהֵצורתֵֵ"ֵבדי"צורהֵזוֵמציינתֵאתֵשםֵהפעולהֵומגיעהֵאחריֵמיליםֵכמוֵ

עתיד\בסיסֵלהטיותֵההווה  

ֵֵ 

סיומתֵ\ֵֵ X +מאריכיתאותֵ+ X +ן"אותֵאיתֵֵֵ  

בי'גִֵיְֵֵ–ֵאב'גֵָ חוריְֵֵ-ֵָראח  פא'חיְֵֵ–ֵאפ'חֵָ   

ִX XֵָֻX 

ֵתתווסףֵמאריכיתואיזהֵאותֵ,ֵהפועל"ֵפ"סימוןֵהאיקסֵיסמןֵלנוֵאיךֵתנוקדֵ

 הטייתֵההווהֵוהעתיד

א"גזרתֵע  

סיומתֵ\ֵֵ X +מאריכיתאותֵ+ X +ן"איתֵאות+בִֵֵֵֵ  

בי'גִֵיְֵֵ–ֵאב'גֵָ חוריְֵֵ-ֵָראח  פא'חיְֵֵ–ֵאפ'חֵָ   

ִX XֵָֻX 

ֵעתיד\לציוןֵהווהֵ"ֵב"אלֵהטייתֵהתילויֵשלמדנוֵתתווסףֵהאותֵ

 צורתֵהציווי

א"גזרתֵע  

בשימושֵבצורתֵהציוויֵנשתמשֵבצורתֵהתילויֵללאֵאותֵֵ

ן"אית  

סיומתֵ\ֵ XיX 

בי'גִֵיְֵֵ–ֵאב'גֵָ ֵחּוריְֵֵ–ֵָראח   

סיומתֵ\ֵ XוX 

פֵא'חֵָיְֵֵ–ֵאפ'ח  

סיומתֵ\ֵ XאX 



 עבר

2בנייןֵ  

הפועל'ֵהבנייןֵהשניֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵשדהֵעלֵע  

סיומת+ X ָّ  X ָX ִ 

אותיותֵהשורשֵינוקדוֵֵ,ֵבהטיותֵהעברֵשלֵהבנייןֵהשני

ֵבקמץ



 תילוי

2בנייןֵ  

הפועל'ֵהבנייןֵהשניֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵשדהֵעלֵע  

סיומת\ X  ְ   X ָX +ן"אוְתֵאית  
 

X     X ָX +ן"אוְתֵאית  

הפועלֵתנוקדֵבצרהֵֵ'ֵע,ֵבהטיותֵהתילויֵשלֵהבנייןֵהשני

ֵובשוואֵבגופיםֵעםֵסיומת,ֵבגופיםֵללאֵסיומת



עתיד\הווה  

2בנייןֵ  

הפועל'ֵהבנייןֵהשניֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵשדהֵעלֵע  

סיומת\ X  ְ   X ָX +ן"ֵאיתאוְתֵ+ב  
 

X     X ָX +ן"ֵאיתאוְתֵ+ב  

הפועלֵתנוקדֵבצרהֵֵ'ֵע,ֵעתידֵשלֵהבנייןֵהשני\בהטיותֵהווה

ֵובשוואֵבגופיםֵעםֵסיומת,ֵבגופיםֵללאֵסיומת



 ציווי

2בנייןֵ  

הפועל'ֵהבנייןֵהשניֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵשדהֵעלֵע  

סיומת\ X  ְ   X ָX 
 

X     X ָX 

שלֵֵֵן"האיתנורידֵאתֵאותֵ,ֵבהטיותֵהציוויֵשלֵהבנייןֵהשני

ֵצורתֵהתילוי



 עבר

3בנייןֵ  

'ֵֵביןֵפ"ֵא"הבנייןֵהשלישיֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵהאותֵ

הפועל"ֵע"להפועלֵ  

סיומת+ X ָX  ִ Xאָ

אותיותֵהשורשֵינוקדוֵֵ,ֵבהטיותֵהעברֵשלֵהבנייןֵהשלישי

ֵבקמץ



ִֵתיָעְדֵֵאסֵָ

דיְֵֵ–ָסאָעד3ֵהטייתֵבנייןֵ (עזר)ָסאע    

 עבר

ֵתָעְדֵֵאסֵָ ָאָנא

ֵתָעְדֵֵאסֵָ ִאְנתֵ 

 
 ִאְנִתי

ّ  ֹהוֵ  ֵָעדֵאסֵָ 
 

ّ  ִהיֵ  ֵתָעדֵֵָאסֵָ 

ֵנאָעְדֵֵאסֵָ ִאְחָנא
 

ֵתּוָעְדֵֵאסֵָ ִאְנתּו

ّ  ֹהםֵ  ֵּוָעדֵאסֵָ 



 תילוי

3בנייןֵ  

הפועלֵֵ'ֵביןֵפ"ֵא"הבנייןֵהשלישיֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵ

הפןעל'ֵלי  

סיומת\ XְֵX Xאָ +ן"אוְתֵאית  
 

X  ֵֵX Xאָ +ן"אוְתֵאית  

הפועלֵתנוקדֵבצרהֵֵ'ֵע,ֵבהטיותֵהתילויֵשלֵהבנייןֵהשלישי

ֵובשוואֵבגופיםֵעםֵסיומת,ֵבגופיםֵללאֵסיומת



ֵיְעדֵאסְֵָתֵ

דיְֵֵ–ָסאָעד3ֵהטייתֵבנייןֵ (עזר)ָסאע    

 תילוי

ְדֵֵאסֵָאֵָ ָאָנא ֵע 

דֵאסְֵָתֵ ִאְנתֵ  ֵע 

 
 ִאְנִתי

ّ  ֹהוֵ  דֵאסֵָיְֵ  ֵע 
ֵ

ّ  ִהיֵ   דֵאסְֵָתֵ  ֵע 

דֵאסֵָנְֵ ִאְחָנא ֵע 
 

ֵוְעדֵאסְֵָתֵ ִאְנתּו
ֵ

ّ  ֹהםֵ  ֵּוְעדֵאסֵָיְֵ 



עתיד\הווה  

3בנייןֵ  

הפועלֵֵ'ֵביןֵפ"ֵא"הבנייןֵהשלישיֵמאופייןֵבכךֵשתמידֵתופיעֵ

הפןעל'ֵלי  

סיומת\ XְֵX Xאָ +ן"ֵאיתאוְתֵ+ב  
 

X  ֵX Xאָ +ן"ֵאיתאוְתֵ+ב  

הפועלֵתנוקדֵֵ'ֵע,ֵעתידֵשלֵהבנייןֵהשלישי\בהטיותֵהווה

ֵובשוואֵבגופיםֵעםֵסיומת,ֵבצרהֵבגופיםֵללאֵסיומת



ֵיְעדֵאסִֵָבְתֵ

דיְֵֵ–ָסאָעד3ֵהטייתֵבנייןֵ (עזר)ָסאע    

עתיד\הווה  

ְדֵֵאסֵָָבא ָאָנא ֵע 

דֵאסִֵָבְתֵ ִאְנתֵ  ֵע 

 
 ִאְנִתי

ّ  ֹהוֵ  דֵאסִֵָבי  ֵע 
ֵ

ّ  ִהיֵ   דֵאסִֵָבְתֵ  ֵע 

דֵאסִֵָמנְֵ ִאְחָנא ֵע 
 

ֵוְעדֵאסִֵָבְתֵ ִאְנתּו
ֵ

ّ  ֹהםֵ  ֵּוְעדֵאסִֵָבי 


