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LABURPENA 

Gradu Amaierako Lan honetan, errusiera atzerriko hizkuntza gisa irakasten duenaren 

lekuan jarri eta errusieraren gramatikako atal zehatz bat landuko da: aspektuaren erabilera 

aginteran. Lehenik eta behin, lan hau eginda zer helburu lortu nahi diren azalduko da, baita 

helburu horiek lortzeko baliatuko den metodologia ere. Jarraian, gaiari helduko zaio eta bi 

atal nagusitan banatuko da lana: deskribapen gramatikala eta analisi praktikoa. Lehenengo 

atalean, ahalik eta sakonen deskribatuko da esku artean dugun gramatikaren alderdia, eta 

horretarako adibideak emango dira garbi geldi dadin azalpena, ezinbestekoa baita irakasle 

batentzat azaldu behar duena ongi ezagutzea. Jada azalpena osatuta dagoenean, ikasleek 

zer-nolako zailtasunak izan ditzaketen identifikatu ahal izango dira, azken finean zailtasun 

horiek baldintzatuko baitute azalpena nola eman eta zein ariketa egin. Bigarrengo atalean, 

gaur egun errusiera irakasteko eskura ditugun baliabideak aztertuko dira. Baliabide horien 

artean irakaskuntzarako ohikoak diren eskuliburu orokorrak aztertuko dira: Русский язык: 

5 элементов (Эсмантова, 2009 eta 2011), Поехали! (Чернышов, 2009), Русский язык 

для начинающих. Книга 1 (Овсиенко, 2008), Русский язык. Средний этап. Книга 2 

(Овсиенко, 2006) eta Вперёд! (Головко, 2006); baina baita eskuliburu espezifikoak ere: 

Виды русского глагола: значение и употребление (Караванов, 2005), Употребление 

видов глагола в русском языке (Скворцова, 2005). Horietaz gain, baliagarriak izan 

daitezkeen beste mota bateko liburuak ere aztertuko dira, hots, gramatika praktikoak: El 

ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2000) eta Грамматика русского языка в 

упражнениях и комментариях. Морфология (Глазунова, 2007). Liburu bakoitzak gure 

gaia nola lantzen duen (azalpen gramatikalik ematen duen ala ez, azalpenak zuzenak diren 

ala ez, nahikoa al den emandako azalpenekin…) eta zer motatako ariketak eskaintzen 

dituen ikusiko dugu. Bestalde, liburu horiek aurrez identifikatutako zailtasunei zer 

irtenbide ematen dieten aztertuko da.  Behin lan hori amaituta, ondorio batzuk aterako dira 

eta aztertutako errusierako eskuliburuak gai hori irakasteko baliagarriak diren ala ez 

baloratuko da. Nahiz eta balorazio orokor bat egingo den, kontuan izan behar da ikasleen 

ezaugarrien arabera aldatu egiten dela irakasteko modua, eta ondorioz, baita erabiliko diren 

baliabideak ere. 
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1. HELBURUAK ETA METODOLOGIA 

Gradu Amaierako Lan honen helburua aginterako aspektuaren erabilera irakastean 

ikasleak zer-nolako zailtasunak izan ditzakeen identifikatu eta horiei aurre egiteko zer 

baliabide ditugun aztertzea da. Azterketa hori errusiera atzerriko hizkuntza gisa irakasten 

duenaren ikuspuntutik egingo da, eta ez da ahaztu behar ezinbestekoa izango dela ikasle 

taldearen ezaugarriak identifikatzea, irakasteko modua eta materiala baldintzatuko 

dituztelako.  

Bi ataletan banatuko da lana: deskribapen teorikoa eta analisi praktikoa. Lehenengo 

atalean, sakonki deskribatuko da aztertuko den gramatikako alderdia. Horretarako, honako 

liburu hauek baliatuko dira: Виды русского глагола: значение и употребление 

(Караванов, 2005), Чистая грамматика (Ласкарева, 2012), Russian Grammar (Levine, 

2009), El ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2000), Русская грамматика I (Шведова, 

1980), Употребление видов глагола в русском языке (Скворцова, 2005), Russian 

Grammar (Swanwick, 2013), Функциональная грамматика русского языка (Шелякин, 

2001) eta A Reference Grammar of Russian (Timberlake, 2004). Bigarren atalean, analisi 

praktikoan, gaur egun eskura zer-nolako ariketak ditugun jakiteko, eskuliburu orokorrak, 

eskuliburu espezifikoak, ariketa liburuak eta gramatika praktikoak aztertuko dira; hala nola 

Русский язык: 5 элементов (Эсмантова, 2009 eta 2011), Поехали! (Чернышов, 2009), 

Русский язык для начинающих. Книга 1 (Овсиенко, 2008), Русский язык. Средний 

этап. Книга 2 (Овсиенко, 2006), Вперёд! (Головко, 2006), Виды русского глагола: 

значение и употребление (Караванов, 2005), Употребление видов глагола в русском 

языке (Скворцова, 2005), El ruso. Gramática práctica (Pulkina, 2000) eta Грамматика 

русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология (Глазунова, 2007). 

Amaitzeko, aztertutako guztia kontuan hartuta, eskura ditugun baliabideak baloratu eta 

ondorioak aterako dira. 

 



4 
 

2. ASPEKTUA ETA AGINTERA 

2.1. Aspektuaren eraketa eta erabilera 

2.1.1. Aspektua 

Lehenik eta behin, ezinbestekoa da aspektua eta agintera kontzeptuak bananduta 

ulertzea, eta horretarako, aditza aztertu beharko dugu. Errusieraz, honako kategoria hauek 

adierazten dira aditzetan: Aspektua (burutua eta burutugabea), denbora (lehenaldia, 

orainaldia eta geroaldia), modua (indikatiboa, baldintza eta agintera), pertsona (lehena, 

bigarrena eta hirugarrena), boza (aktiboa eta pasiboa), generoa (femeninoa, maskulinoa eta 

neutroa) eta numeroa (singularra eta plurala) (Swanwick, 2013; 82). Euskararekin 

alderatuz gero (edo baita mendebaldeko beste hizkuntza gehienekin ere), desberdintasun 

batzuk topa ditzakegu kategoria hauetan, baina nabarmenena, inolako zalantzarik gabe, 

aspektuarena da. Hizlariak berak hautatzen du zein aspektu erabili ekintza hautematen 

duen moduaren arabera. Gure gertuko hizkuntzekin dagoen desberdintasun nagusiena 

izaki, errusiera ikasten duten ikasleentzako zailtasun gehien dakartzan ataletako bat dela 

esan dezakegu.  

Kontuan izan behar da euskarazko formetarako, bi infinitibo izango ditugula 

errusieraz: alde batetik, aspektu burutugabea (читать, писать) eta bestetik, aspektu burutua 

(прочитать, написать). Aspektuaren bereizketa lehenaldian eta geroaldian bakarrik egiten 

da; orainaldian beti aspektu burutugabea erabiltzen da. 

Aspektuak bereizteko arau orokor bat badela esan daiteke (aditz burutugabea, 

errepikatzen edo denboran luzatzen diren ekintzetarako, eta aditz burutua, emaitza izan 

duen ekintza zehatzetarako), baina garrantzi gehiago lortzen du komunikazio-egoeraren 

arabera eginiko hautuak; beraz, araua baliagarria da aspektuei buruzko ideia orokor bat 

egiteko, baina kasu askotan beste irizpide batzuk hartu beharko dira kontuan. 

Gainera, ikasleentzat aspektua kategoria arrotza bada, ezinbestekoa izango da ongi 

azaltzea eta ez mugatzea azalpena egoera zehatzetara: aspektu-balioek ekintzaren 

berezitasunak erakusten dituzte (behin gertatu den, errepikatzen den, prozesua den, aldi 

berean gertatzen diren, etab.), eta kasu horietan aspektua aldatzen bada, gertaeraren irudia 

erabat eraldatzen da; hau da, esaldiaren eduki objektiboa aldatzen du egoerak berak, 

aspektuaren bidez (Караванов, 2005: 4). 
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2.1.2. Aspektuaren eraketa 

Bi modu daude aditz-aspektuak osatzeko: eraketa primarioa edo lehen mailakoa eta 

sekundarioa edo bigarren mailakoa. Oinarrizko aditzak aspektu burutugabea dutenak izan 

ohi dira (hiztegian ageri direnak), nahiz eta badauden oinarrizkoak diren aditz burutu 

batzuk ere; adibidez, aditz monosilabo batzuk (дать, лечь, сесть, стать eta деть) eta     

-и- atzizkia duten zenbait aditz (кончить, решить eta бросить) (Pulkina, 2000: 272). 

Eraketa primarioa deiturikoan, aspektu burutua eratzeko burutugabea hartzen da oinarri. 

Sekundarioan edo bigarren mailakoan, aldiz, alderantziz gertatzen da; hau da, burututik 

osatzen da burutugabea. 

Eraketa primarioan bi modu daude aditz burutua eratzeko:  

1. Aurrizki gabeko aditz burutugabeari aurrizki bat gehituta (делать-сделать, 

писать-написать). Bi mota bereiz daitezke aurrizki horien artean: aditzari 

aspektua bakarrik aldatzen diotenak (строить-построить) eta aditzari 

aspektua aldatzeaz gain, esanahian ñabardurak gehitzen dituztenak (писать 

idatzi – переписать berridatzi – списать kopiatu). Azken kasu horietan, aditz 

burutugabeak bigarren mailako eraketaren bidez lortzen dira. (Pulkina, 2000: 

273) 

2. Atzizki baten bitartez; hau da, aditz burutugabeari atzizkia kenduta, aldatuta 

edo gehituta: толкать-толкнуть (Pulkina, 2000: 272), отдыхать-

отдохнуть (Ласкарева, 2012; 67). 

Eraketa sekundarioan edo bigarren mailakoan, aditz burutuaren erroari atzizki bat 

gehitzen zaio (овладеть-овладевать) edo atzizkia ordezkatzen da (изучить-изучать, 

перестроить-перестраивать). Hemen sartzen dira eraketa primarioaren bidez esanahi 

desberdina lortzen duten aditz burutuak: aurrizki bidez sortutako aditz burutu horiei 

atzizkia gehituta sortzen dira aditz burutugabeak (писать-списать-списывать) (Pulkina, 

2000: 282). 

Hala ere, badira beste mota bateko aditz bikoteak ere; adibidez, aditz batzuen 

kasuan, aditz burutugabeak eta burutuak erro desberdina dute (asko erabiltzen diren 

aditzekin gertatzen da, batez ere): говорить-сказать, брать-взять (Pulkina, 2000: 296). 

Beste kasu batzuetan, azentuarekin adierazten da aspektua: разрезáть-разрéзать 

(Pulkina, 2000: 299). 



6 
 

2.1.3. Aspektu burutugabearen erabilera 

Aspektu burutugabea duten aditzek ez dute aditzera ematen ekintza batek amaiera 

(izan) duen ala ez, ez diote ekintzaren burutze edo osatzeari erreferentziarik egiten. Hortik 

dator aditz burutugabeek ekintza bat prozesuan erakusteko duten gaitasuna; eta, hain zuzen 

ere, mugarik gabeko ekintza bat izaten da (Шведова I, 1980; 581). Beraz, izenak dioen 

moduan, aditz burutugabeek ekintza denboran gertatzen dela adierazten dute, baina ez da 

zehazten ekintza amaitu denik, emaitza izan duen ala ez (Pulkina, 2000: 191). Honako 

hauek dira aspektu burutugabearen ezaugarriak: 

a) Aditz burutugabeek gertatzen ari den ekintza bat adierazten dute, prozesuan 

dagoen ekintza bat, osotasunera iritsi den adierazi gabe. Prozesuaren testuingurua 

adierazteko, aditz burutugabeak iraupena adierazten duten hitzekin ager daitezke (sei 

hilabetez, luzaroan, etab.) (Скворцова, 2005: 5). Beraz, esan dezakegu, kasu 

batzuetan aditz burutugabeek zenbat denboraz? galderari erantzuna ematen diotela 

(Скворцова, 2005: 8). 

1. adibidea: Рабочие строили общежитие шесть месяцев (Скворцова, 

2005: 5)  Langileek sei hilabetez egoitza eraikitzen jardun zutela adierazten 

da, baina ez dakigu eraikuntza amaitu zuten; garrantzia prozesuak dauka. 

2. adibidea: Я писал письмо (Pulkina, 2000: 191)  Eskutitza idazten jardun 

nuela badakigu; hau da, ekintzaren prozesua gertatu zela, baina ez dakigu 

eskutitza amaituta dagoen ala ez. 

3. adibidea: Антон учил новые слова час, но ещё плохо знает их 

(Скворцова, 2005: 8)  Antonek ordubetez jardun zuen hitz berriak ikasten, 

baina oraindik ez dakizki ondo; hots, nahiz eta denbora horretan ekintzan aritu, 

ez da iritsi emaitza lortzera, hitzak guztiz ikastera. 

b) Aditz burutugabeak bi predikatu paralelo gisa agertzen direnean, bi ekintzak 

batera gertatu zirela edo gertatuko direla esan nahi du. 

4. adibidea: Виктор переводил текст и смотрел новые слова в словаре 

(Скворцова, 2005: 11)  Viktorrek, testua itzultzen ari zenean, hitz berriak 

hiztegian begiratu zituen; hau da, bitarte horretan begiratu zituen hitzak. 
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c) Aditz burutugabeek ekintzen errepikapena adieraz dezakete. Hori dela eta, 

errepikapena adierazten duten hitzekin ager daitezke; adibidez, sarritan, gehienetan, 

askotan, ohi, aldiro, egunero...  

5. adibidea: Раньше он обычно завтракал дома (Скворцова, 2005: 12)  

Lehen, etxean gosaldu ohi zuen; beraz, ohitura bati buruz ari denez, 

errepikatzen den ekintza da. 

d) Aditz burutugabeek ekintzaren gertaerari erreferentzia orokor bat egin 

diezaiokete, ekintzaren izaera (edo prozesuaren errepikapena) kontuan izan gabe. 

Azken finean, ekintzari egiten zaio erreferentzia, eta emaitzak garrantzia galtzen du.  

6. adibidea: - Что было на студенческом вечере? - Читали стихи русских 

поэтов  Ekintza aipatu bakarrik egiten da.  

7. adibidea: - Вы читали стихи Пушкина? - Читал.  Ekintzaren 

existentzia edo existentzia falta adierazten da.  

8. adibidea: В зале было тихо: это читали стихи русских поэтов  Zer 

ari den gertatzen jakinarazten da. 

(Скворцова, 2005: 16) 

e) Esaldiak ezezkoak direnean, aditz burutugabeek ekintzarik ez zela egon edo ez 

dela egongo adieraz dezakete. 

9. adibidea: Хуан не переводил текст, потому что преподаватель не 

задавал перевода (Скворцова, 2005: 52)  Juanek ez zuen testua itzuli, 

irakasleak ez ziolako itzultzeko eskatu; beraz, Juan itzultzen ere ez zela hasi 

uler dezakegu. 

10. adibidea: Я не буду решать эту задачу, учитель её не задавал 

(Скворцова, 2005: 63)  Ez dut problema hau ebatziko, irakasleak ez 

didalako ebazteko eskatu; beraz, ez dut zertan ebatzi. 

f) Geroaldian, zehaztu gabeko luzera izango duen ekintza baten hasiera gertatuko 

dela adierazteko erabil daiteke aspektu burutugabea.  
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11. adibidea: Закройте книги. Откройте тетради. Сейчас вы будете 

писать контрольную работу (Скворцова, 2005: 59) 

2.1.4. Aspektu burutuaren erabilera 

Aditz burutuek osotasunean burutu zen edo burutuko den ekintza bat adierazten 

dute; hau da, amaierara arte egin zen edo egingo den ekintza bat, eta ondorioz, emaitza 

izan zuena edo izango duena. Hona hemen aspektu honen ezaugarriak: 

a) Aditz burutuek ekintza osotasunean (hasi+iraun+amaitu) burutu dela adierazten 

dute. Ekintzaren osotasuna adierazteko, aditz burutuak modu honetako hitzekin ager 

daitezke: azkenean, ordubetean… (Скворцова, 2005: 5). Egoera batzuetan, beraz, 

aditz burutuek zenbat denboran? galderari erantzungo diote (Скворцова, 2005: 8). 

12. adibidea: Наконец рабочие построили общежитие. Теперь студенты 

будут жить в новом общежитии (Скворцова, 2005: 5)  Azkenean 

(prozesu baten ostean), langileek egoitza eraikitzea (amaitzea) lortu zutela 

adierazten da eta baita ekintza horren emaitza lortzeak ekarritako ondorioa ere: 

orain ikasleak egoitza berri batean biziko direla. 

13. adibidea: Я написал статью (Pulkina, 2000: 191)  Artikulua idatzi 

nuela eta amaituta dagoela adierazten da; hau da, artikulua idaztearen ekintzak 

emaitza izan zuela (artikulua bera). 

14. adibidea: Антон выучил новые слова за час и теперь хорошо знает их 

(Скворцова, 2005: 8)  Antonek ordubetean ikasi zituen hitz berriak eta orain 

ongi dakizki. Ikus dezakegu denborak berak adierazten digula denbora muga 

horretan iritsi zela emaitza lortzera. 

b) Aditz burutuak elkarren ondoko bi predikatu gisa agertzen direnean, ekintzak 

segidan gertatu zirela edo gertatuko direla esan nahi du; hots, bata bestearen ondoren.  

15. adibidea: Виктор перевёл текст и вернул другу словарь (Скворцова, 

2005: 11)  Viktorrek testua itzuli zuenean, lagunari itzuli zion hiztegia; hau 

da, testua itzultzea amaitu zuenean eman zion hiztegia lagunari. 

c) Aditz burutuek ekintza bat ez dela bere osotasunean errepikatzen adieraz 

dezakete, ekintza puntual bat dela. 
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16. adibidea: Вчера он позавтракал в кафе (Скворцова, 2005: 12)  Atzo 

kafetegian gosaldu zuen; egun zehatz batean gertatutako ekintza adierazten du. 

d) Esaldiak ezezkoak direnean, aditz burutuek ekintzak ez zuela emaitzarik izan 

adierazten dute. Aipatzen den ekintza hasi bazen edo hizlariak uste badu hasi zela, 

baina ez bazuen emaitzarik lortu, aditz burutua erabil daiteke (hizlariaren 

pertzepzioaren araberako hautua delako).  

17. adibidea: Хуан не перевёл текст, потому что в нём слишком много 

новых слов (Скворцова, 2005: 52)  Juanek ez zuen testua itzuli, hitz berri 

asko zituelako; beraz, Juan testua itzultzen saiatu zen, baina ez zuela lortu uler 

dezakegu. 

18. adibidea: Я не решу эту задачу, она слушком сложная (Скворцова, 

2005: 63)  Ez dut problema hau ebatziko, zailegia delako; beraz, ebatzi gabe 

geldituko da, nahiz eta saiatu. 

e) Geroaldian, aditz burutuak ekintza bakar eta osatu bat adierazteko erabiltzen 

dira; hain zuzen ere, hizlariaren ikuspuntutik burutzera edo amaierara iritsiko den 

ekintza bat adierazteko. 

19. adibidea: - Ты уже написал письмо родителям? - Нет ещё. Но затра 

обязательно напишу (Скворцова, 2005: 59) 

 

2.2. Aginteraren eraketa eta erabilera 

2.2.1. Aginteraren eraketa 

Aginterak bigarren pertsonako singularra eta pluralaren formak ditu soilik. Aditza 

aginteran jartzeko aditz-erroa hartu behar da eta aditzaren konjugazioan azentua non doan 

erreparatu:  

1) Lehen pertsona singularreko aditzaren amaierak azentua badu (-у/-ю), -и(те) 

amaiera azentuduna gehitzen zaio aditz-erroari: говорить > говорю > говори(те); 

ждать > жду > жди(те). Kontuan izan behar da konjugazioko arau berberak 

erabiltzen direla aginteraren eraketan; beraz, kontsonante-alternantzia duten aditzek 

aldaketa bera jasango dute aginteran ere (Levine, 2009: 254). 
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2) Azentua aditzaren erroan doanean, bi azpitalde bereiz ditzakegu eraketan: 

a) Aditz-erroan -й  amaiera dutenak: Talde honetakoak dira -а-вай erroa 

dutenak ere, nahiz eta azentua amaieran izan: открыть > открой- > 

открой(те); давать > да-вай- > давай(те). 

b) Bestelako amaiera bat duten aditz-erroak: Erroaren amaieran bokala 

badago, galdu egiten du. Talde honetako aginterak -ь hizkiaz amaitzen dira, 

baita aurreko kontsonantea beti gogorra den horietakoa bada ere: резать > рез- 

> режь(те); готовить > готов- > готовь(те). Baina -и bokalaren aurretik bi 

kontsonante batera badaude, bokala ez da inoiz galtzen: кончить > кончи- > 

кончи(те) (Levine, 2009: 254, 255). 

Horietaz gain, badaude agintera irregularra duten aditz batzuk ere: есть > 

ешь(те); дать > дай(те); пить > пей(те) (Levine, 2009: 255). 

2.2.2. Aginteraren erabilera orokorrean 

Aginterako modua aginduak emateko edo eskariak egiteko erabiltzen da (Levine, 

2009: 253). Agintera erabiltzean, hizlariak autoritate gisara jokatzen du eta hartzaileari 

eskatzen dio bere nahia edo agindua gauzatzeko edo betetzeko geroaldiko uneren batean 

(Timberlake, 2004: 374). 

Aginteraren oinarrizko balioa ekintza bat egitera bultzatzea bada ere, ñabardura 

modal desberdinak izan ditzake intonazioaren edo beste tresna linguistiko batzuen arabera: 

eskaera, agindua, erregua eta gomendioa (Шелякин, 2001: 120). Hurrengo atalean detaile 

handiagoarekin ikusiko ditugu aginteraren balio modalak.   
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3. ASPEKTUAREN ERABILERA AGINTERAN 

Aginteran, aspektuaren erabilera bi taldetan bana daiteke: baiezko aginterak eta ezezko 

aginterak. Ikusiko dugun moduan, banaketa hori arrazoi semantikoengatik egiten da, 

baiezko eta ezezko aginteretan faktore desberdinak antzematen baititugu aspektua 

hautatzeko orduan. Lehenago edo geroago, ikaslea errusiera ikasten aurrera doan heinean, 

aspektuaren erabilerak dituen ñabardurez ohartzen joango da, eta uneren batean 

konturatuko da ez diotela balio ordura arte ikasi dituen aspektuen erabilera orokor guztiek. 

Horrek guzti horrek are zailagoa bihurtzen du aditzaren aspektuaren kategoria; bestela ere 

aspektuaren jabekuntza zaila bada errusiera atzerriko hizkuntza gisa ikasten duenarentzat, 

maila igo ahala, beste motako zailtasun berriak ageriko zaizkio ikasleari.  

 

3.1. Baiezkoetan  

Baiezko aginteraren kasuan, aspektuaren erabilera ohikoa dela esan dezakegu; hau da, 

aspektuak bereizten dituzten ezaugarri berdinak hartzen dira kontuan zein aspektu erabili 

hautatzeko: 

Baiezko aginteretan aspektu burutugabea honako kasuetan erabiltzen da: 

1. Ekintza bere prozesuan nola egin adierazteko: Читайте медленнее (Pulkina, 

2000: 331); Пишите внимательнее, не спешите (Скворцова, 2005: 69). 

2. Ekintza bat errepikatzea eskatzeko: Чаще пишите письма домой (Скворцова, 

2005: 69); Пиши нам чаще (Levine, 2009: 255). 

3. Gomendio orokor bat emateko: Покупайте овощи на этом рынке; Берегите 

здоровье (Levine, 2009: 255). 

4. Ekintza bati hasiera emateko, emaitza kontuan hartu gabe. Kasu horietan, 

normalean, egileak badaki ekintza hasi behar duela. Adibidez: ikasleak idazlan bat 

idazteko prestatu dira, testua entzun dute eta irakasleak honakoa esaten die: 

Пишите! (Pulkina, 2000: 331) edo - Всё понятно? Вопросы есть? - Нет.             

- Тогда пишите. (Скворцова, 2005: 69). 

5. Ekintza baten jarraipena eskatzeko: - Что же вы остановились? - Читайте 

дальше. (Pulkina, 2000: 331). 
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6. Egileari ekintza bat hasteko baimena emateko edo gonbidapena egiteko: 

Приходите к нам сегодня обедать (Pulkina, 2000: 331); - Можно войти?         

- Входите! (Скворцова, 2005: 69). 

7. Hartzaileari ekintza egiteko eskatzen zaionean, baina emaitzari erreferentzia zuzena 

egin gabe: Уже 8 часов! Вставай! Можешь опоздать на занятия! 

(Скворцова, 2005: 69). 

Aditz burutuak, aldiz, testuinguru hauetan erabiltzen dira baiezko aginteretan:  

Aditz burutuek behin egingo den eta emaitza izango duen eskaera, gomendio, agindu… 

zehatza adierazten dute; hau da, emaitza da lortu nahi dena aspektu hau erabiltzean. Aditz 

burutua iragankorra bada, ezinbestean objektu zuzenarekin erabili beharko da: Возьмите 

ваши тетради (Pulkina, 2000: 330); Напишите к среде сочинене о поездке в 

Петербург (Скворцова, 2005: 69); Запишите мой телефон; Ты идёшь на почту. Купи 

мне марки. (Levine, 2009: 255).  

 

3.2. Ezezkoetan  

Orain arte aspektuaren benetako aspektu-balioak edo balio “aspektualak” errepasatu 

ditugu, hau da, aspektu batek ala besteak ekintzaren izaera, luzera, amaiera edo emaitza 

adierazten dituenean. Horiek aspektuaren “aspektu-balioak” deituko ditugu. 

Beste testuinguru batzuetan, ordea, aspektuak esanahi modala adierazten du. Balio 

modalek gaitasuna/gaitasun eza, ahal izatea/ezinezkotasuna, baimena/debekua, behar 

izanak, etab. adierazten dituzte. Adibidez, В аудиторию нельзя входить: там идёт 

экзамен esaldian, infinitiboan dagoen aditz burutugabeak debeku balioa du; baina, В 

аудиторию нельзя войти: она закрыта на ключ esaldian, infinitiboa aditz burutua da 

eta ekintza burutzea (fisikoki) ezinezkoa dela adierazten du. Aspektu-balioek eta balio 

modalek duten desberdintasuna honako hau da: aspektuaren balio modala erabiltzen 

denean, ekintza ez da benetan gertatzen, baizik eta ekintzaren ideia orokor bat bakarrik 

edukitzen da, ekintzak berak adierazten duena (kasu horretan, infinitiboa); aspektu-balioak 

erabiltzen direnean, ordea, errealitatean gertatzen ari den ekintza bat transmititzen da.  

(Караванов, 2005: 5). 
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Horixe bera gertatzen da ezezko aginteretan (aginteran doan aditzak ezezko partikula 

daramanean aurretik): aditzak aspektu-balioen izaera galdu egiten du eta aspektuak balio 

modala adierazten du. 

Aginteran ezezko partikula aditz burutugabeekin doanean, debeku izaera du esaldiak: 

20. adibidea: Мы ждём вас в семь часов. Не опаздывайте! (Караванов, 2005: 

131); Не опаздывайте на занятия. (Скворцова, 2005: 77)  Berandu ez iristeko 

eskatzen ari da. 

Baina, ezezko partikula aditz burutuekin doanean, abisu izaera hartzen du: 

21. adibidea: Смотри не опоздай завтра на лекцию! Ты уже четыре раза 

опоздал на этой неделе! (Караванов, 2005: 131); Смотри, не опоздай на поезд. 

(Скворцова, 2005: 77)  Berandu ez iristeko eskatzen ari da, baina hizlariak uste 

duelako hartzailea berandu iristeko arriskua dagoela.  

Aditz burutua erabiltzen denean, gerta daitekeen ekintza hori istriputzat, oharkabe edo 

nahi gabe gertatzen den ekintzatzat jotzen da (Караванов, 2005: 132). Horregatik, 

gehienetan aspektu burutuarekin erabiltzen diren ezezko aginterak esanahi negatiboa duten 

edo ondorio txar bat dakarten ekintzak izan ohi dira: Не упадите: здесь скользко 

(Pulkina, 2000: 332); Не обожгись: чай горячий употребляется (Караванов, 2005: 

133). Batzuetan abisu izaera indartzeko смотри(те)…(а то) edo осторожно hitzak 

erabiltzen dira: Смотри, не опоздай; Осторожно, не урони эту вазу (Levine, 2009: 

256). 

Kasu batzuetan, aginteran aspektu burutugabea erabilita, norbaitek eginiko mehatxu bat 

ez axola izatea adierazten da: - Я скажу (Aditz burutua) вашему научному 

руководителю, что вы совсем не занимаетесь диссертацией. - Говорите! (Aditz 

burutugabea). Nahi izanez gero, aditz burutua erabiltzea (Скажите!) posible litzateke, 

baina ez luke adieraziko hizlariari ez zaio axola mehatxua. Hala ere, axola ez izatea 

adierazteko orduan rolik erabakigarriena ez du aspektuak betetzen, intonazioak baizik. 

Mehatxua ezezkoan egiten bada, ordea, erantzunaren aspektuak burutugabea izan beharko 

du ezinbestean, bestela abisu izaera hartuko bailuke: - Я не приглашу (Aditz burutua) 

тебя на свой день рождения. - Не приглашай! (Aditz burutugabea) (Караванов, 2005: 

141). Alderantziz gertatuko balitz ere, hau da, hizlaria mehatxuaren ondorioz beldurtuko 

balitz eta ekintza hori ez burutzeko eskatuko balio, aditz burutugabea erabiltzea da aukera 
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bakarra: - Я скажу (Aditz burutua) вашему научному руководителю, что вы совсем не 

занимаетесь диссертацией. - Пожалуйста, не говорите! (Aditz burutugabea) 

(Караванов, 2005: 144). Izan ere, aditz burutua erabiliko bagenu, abisu izaera hartuko luke 

esaldiak, baina testuinguru honetan abisu baten balio pragmatikoa ez litzateke zuzena 

izango. 

 

3.3. Aspektua aginteran eta informazio egitura 

Zenbait kasutan, aspektua egoera pragmatikoaren arabera hautatzen da eta aspektuak 

balio modala hartzen du. Komunikazio-egoeraren arabera, aditz burutugabeen eta burutuen 

balioen arteko desberdintasuna subjektiboa izan daiteke; izan ere, egoera horietan 

aspektuek egoera estralinguistiko berbera adierazten dute, “munduaren irudi” bakarra eta 

berbera, baina hiztunaren subjektibotasunak aspektu bat ala bestea erabiltzera bultza 

dezake (Караванов, 2005: 5). 

Egoera zehatz batean aurreikusten ez ziren ekintzak adierazteko aditz burutuak 

erabiltzen dira, eta aurreikusten diren ekintzak adierazteko, aditz burutugabeak. Hona 

hemen adibide bat: 

22. adibidea: - Возьмите конфету! (Aditz burutua) (Караванов, 2005: 151) /         

- Берите конфету! (Aditz burutugabea)  

Aspektu burutuaren erabilera aginteran gehien erabiltzen dena da, baina kontuan izan 

behar da ez dela erabil daitekeen bakarra, oso paper garrantzitsua betetzen baitu 

komunikazio-egoerak aspektuak aginteran duen erabileran. Adibidez: gozokia zure 

gonbidatuaren aurrean badago, mahaiaren gainean, aditz burutugabea erabil dezakezu 

gonbidatuari hitz egiten diozun lehenengo aldian (Берите конфету!). Nola liteke hori? 

Komunikazio-egoera horretan (gonbidatua mahaiaren aurrean eserita egon eta gozokia bere 

aurrean badago), aurreikus daitekeelako gonbidatuak, nahi izanez gero, gozokia har 

dezakeela; beraz, ekintza egoeran aurreikus badaiteke, erabil daiteke aditz burutugabea 

inolako akatsik gabe. 

Kontua aldatu egiten da, ordea, komunikazio-egoera horretan ekintza ez denean 

aurreikusten. Honako kasu honetan, adibidez, hartzailearekin hitz egiten den lehenengo 

aldian, aditz burutua bakarrik erabil daiteke: 
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23. adibidea: - У тебя есть что-нибудь к чаю? - Возьми торт, он стоит в 

холодильнике. (Aditz burutua) (Караванов, 2005: 152) 

Egoera horretan, tarta ez da agertu komunikazio-egoeran lehenago; beraz, egoera 

horretan ez da aurreikusten hartzaileak tarta hartuko duenik. Hizlarietako batek lagunari 

aurrez tarta eskaini ostean bakarrik erabili ahal izan da aditz burutugabea berriro tartari 

erreferentzia egiteko; hau da, informazio berria aditz burutuen bidez ematen da eta aditz 

burutugabea informazio zaharra errepikatzen denean erabiltzen da. Honelako egoera 

batean, adibidez: 

24. adibidea: - У тебя есть что-нибудь к чаю? - Возьми торт, он стоит в 

холодильнике. (Aditz burutua) - Спасибо, не надо. - Бери, бери, не стесняйся! 

(Aditz burutugabea) (Караванов, 2005: 152) 

Ekintza bat aurrez eskatu denean (aditz burutuarekin) eta ez bada hasi, ekintza horri 

hasiera emateko aditz burutugabea erabiltzen da, jada aurrez eskatu delako. Eskaria aditz 

burutugabearekin errepikatutakoan, hizlariak larrialdi kutsua edo pazientzia galtzeko 

zorian dagoela transmiti dezake: 

25. adibidea: - Расскажи, что случилось. Что же ты молчишь? Рассказывай!;    

- Возьми эти деньги. Они тебе будут нужны. Ну, чего ты ждёшь? Бери! 

(Levine, 2009: 256) 

Horrelako adibideak oinarritzat hartuta, zenbait gramatika-liburutan (adibidez, Pulkina, 

2000; 332. or), aspektuaren erabilera bat edo bestea “adeitsutzat” jotzen dute, baina 

informazio egituraren arabera egin bada aspektu zehatz baten hautua, ez du zertan ez izan 

“adeitsua” edo “hizkuntza onekoa”. Azken finean, komunikazio-egoerari ongi erreparatu 

eta egokiena den aspektua erabiltzea da aukerarik onena. 
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4. MATERIAL DIDAKTIKOAREN ANALISI PRAKTIKOA 

Analisi praktikoari ekin aurretik, hainbat kontu aipatu nahi nituzke. Agintera ikasleak 

beti oso presente duen modu bat da, eta baliteke hain zuzen ere arrazoi horregatik ez 

ematea behar duen adina garrantzia agintera bera lantzeari. Ikusiko dugun moduan, askotan 

aginteraren azalpena bere eraketara mugatzen da, eta ez da erabilerari buruzko azalpen 

sakonik ematen. Ikasleak, ordea, eskuliburu bat eskuetan hartzen duen unetik izango ditu 

aginterako formak inguruan: ariketa bakoitzeko enuntziatuak aginteran doaz, adibidez. 

Horrez gain, irakasleak kontuan hartu behar du errusiera irakasteko erabiliko duen 

liburuaren hizkuntza ere; izan ere, ikasle taldearen ezaugarrien ondorioz, agian ezingo ditu 

erabili zenbait liburu. Beraz, eskuliburuak edo gramatikak hautatzen hasi aurretik taldea 

aztertu beharko du irakasleak, eta ondoren, ikusi ezaugarri horien arabera zein izango 

litzatekeen aukerarik egokiena. Hala ere, pertsonalki, errusiera hutsean dauden liburuen 

aldeko apustua egingo nuke nik, nahiz eta hasieran zaila gerta litekeen. Hasiera-hasieratik 

errusiera ikustera eta entzutera ohitzen badira ikasleak, errazagoa egingo zaie bidea gerora, 

badakigun arren hasiberriekin oso zaila izan daitekeela hori praktikan jartzea. 

 

4.1. Eskuliburu orokorrak 

Atal honetan, eskuliburu orokorrek aginterako aspektuaren erabilera lantzeko zer 

eskaintzen diguten aztertuko dut. Kontuan izan behar da, aspektuaren erabilera aginteran 

A2-B1 mailak baino lehenago ez dela agertzen, oro har; falta hori sumatzen da Дорога в 

Россию liburuaren lehen bi ataletan (A1 eta A2) eta Русский сезон liburuaren lehen 

atalean (A1), adibidez. 

4.1.1. Русский язык: 5 элементов 

Aztertuko dudan lehen eskuliburua Русский язык: 5 элементов izango da. 

Eskuliburu honek 3 atal ditu, A1 mailatik hasi eta B1 mailara arte, eta aginterako 

aspektuaren erabilera ez da agertzen azken liburu horretara arte. Lehenengo atalean, 13. 

gaian, 17. gaiko ariketa batean eta 20. gaian azaltzen da agintera. Bigarren liburuan (A2), 

28. gaian (125. or), aginteran aditz burutu baten erabilera agertzen da lehen aldiz: искать, 

находить eta найти aditzak lantzeko ariketa batean, ikasleari aginteran dauden aditzak 

aukeratzeko eskatzen zaio, esanahiaren arabera. 
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 Задание 167. Искать/найти или находить/найти? (125. or) 

 в) Императив: ищи(те), находи(те), найди(те), теряй(те). 

 1. Ниночка, _______, пожалуйста, в газете рекламу конкурентов, я хочу её 

прочитать. 2. Никогда не _______ надежду! 3. Наша фирма - банкрот. _______ 

новую работу! 4. Не _______ эту книгу. Она у папы, он её сейчас читает. 5. 

Начинай работать прямо сейчас! Не _______ время! 6. У вас очень усталый 

вид _______ время для отдыха! 7. _______ нашу продукцю в магазине "Всё 

для дома"! 8. Не _______ там деньги, их там уже нет! 9. Рекс! _______! 

Ikusi dezakegun moduan, aspektuaren erabilera sartzeaz gain, ezezko aginterak ere 

sartzen ditu. Nahiz eta kasu horretan helburua ez den aginterako aspektua lantzea, nire 

ustez horrelako ariketak sartzea ez da aukerarik egokiena, oraindik ikasleak ez duelako 

gramatikaren alderdi hori landu eta garaian garaikoa agertzea hobe delako, eta beste 

ariketaren batekin ordezkatzea balego, egokiagoa deritzot aditz horiek beste moduren 

batera lantzeari. Gainera, ziur aski, irakasleak nahiago izango du egoera horretan bestelako 

azalpenen bat ematen ez hastea, ikasleak nahastu besterik ez bailirateke egingo.  

Berdina gertatzen da 30. gaian, брать eta взять aditzekin: aginterako forma 

lantzeko aspektua hautatu behar den ariketa bat sartzen dute (задание 213, б: 149. or); 

aurrerago, принимать/принять eta понимать/понять aditzak ere sartzen dituzte 

(задание 218, б: 153. or).  

Aginterako aspektuaren erabilera lantzen, ordea, 3. atalean (B1) hasten dira. 55. 

gaian (212. or), aginteraren azalpena dakarkigute, baina aspektuen arteko bereizketak ez 

dira ageri 216. orrialdeko задание 283ra arte: 
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 Ariketa horretan, enuntziatuan bertan azaltzen zaio ikasleari jarraitu behar duen 

egitura, baina ez zaio inolako azalpenik ematen ezezkoaren ondoren aspektu burutugabea 

erabiltzearen zergatiari buruz. Hurrengo orrialdean (217. or), badago ariketa bat aginterako 

aspektuaren erabilerari buruz.  

 

Adibideen bidez erakusten zaio ikasleari aspektuen erabileraren arteko bereizketa, 

eta ariketaren enuntziatuan bertan, oin-ohar bat gehitzen da azalpen batekin. Ikus daitekeen 

moduan, aspektuak agintera “hotza” eta agintera “beroa” bezala bereizten ditu, eta horrek 

ez du zentzurik. Deskribapen teorikoan ikusi dugu adeitasuna ez dagoela zuzenean lotuta 
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aspektuarekin; adibidez, polizia batek emaitza eskatzen badu, Девушка, подойдите 

ближе!, nahiz eta aspektu burutua erabili, agindu erabat hotza izan daiteke. Beraz, azalpen 

horrek ez du balio eta irakasleak azalpen sakonagoa eta zuzena emateko beharra izango 

luke. Gainera, ariketa bakarra dago aspektuaren erabilera lantzeko, eta beraz, motz 

gelditzen da. Jarraian dagoen ariketan (задание 288, a: 218. or), lanketa teorikoagoa ageri 

da: 

 

Ikasleari testu-zatiak irakurri eta aginterako forman dauden aditzen aspektua 

analizatzeko eskatzen zaio. Pertsonalki, horrelako ariketa oso baliagarriak direla iruditzen 

zait, ikasleari teoria barneratzen laguntzen diotela, eta gainera, baliteke azalpen 

gramatikala entzundakoan sortzen ez diren galderak etortzea burura. 

4.1.2. Поехали! 

Aztertuko dudan hurrengo eskuliburua Поехали! da. Liburu honek bi atal ditu: 

Поехали! 1 (A1) eta Поехали! 2 (A2), azken hori bi zatitan banatua. Orokorrean, 

eskuliburu ona dela esango nuke, informazio osatua ematen duelako bai hiztegiaren 

aldetik, bai gramatikalki. Ariketen aurretik, azalpen-taulak ageri ohi dira eta puntu 

garrantzitsua da hori, nire ustez; hala, ikasleak badu nora jo, zalantzarik sortuz gero, 

bakarrik ari bada lanean. 

Lehenengo liburuan (A1), ez dugu aurkituko aginterako aspektuaren erabilera 

lantzen duen ariketarik, maila baxuegia delako, baina agintera landu nahi izanez gero, 

liburu horretako 27. gai osoa (218.-222. or) aginterari buruzkoa da. Aginteraren 

azalpenaren jarraipena hurrengo liburuan (Поехали! 2.I.) topatuko dugu (105.-106. or) eta 

liburu horretan bertan aurkituko dugu aspektuaren erabilera ere (119. orrialdetik aurrera): 
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Atalari sarrera emateko, ikasleari aginteran gehien erabiltzen diren aditzen 

adibideak ematen zaizkio. Kontuan izanda A2 mailako liburua dela eta aurrez agintera 

landuta dagoela, taula hori soberan dagoela iruditzen zait; izan ere, ikasleari aginterako 

formak jada osatuta emateak ez dio mesede handirik egingo, maila horretan agintera 

eratzeko gai izan behar duelako eta modu horretara, ahalegin hori egin beharrik ez duelako. 

Segidan, aspektu burutua eta burutugabea bananduta azaltzen ditu: 
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Azalpena laburregia izateaz gain, aspektu bakoitza bere aldetik lantzeko ariketa 

bana gutxiegi da, eta ariketa horiek, gainera, errepikakorrak direla iruditzen zait. Bien 

arteko desberdintasunak errazago barneratzeko, ezinbestekoa izaten da bi aspektuak 

nahastuta ageri diren ariketaren bat egitea; beraz, esan daiteke ez dela nahikoa eskuliburu 

honek eskaintzen diguna. Eskuliburu honek, ordea, aurreko materialean aurkitu ez duguna 

eskaintzen digu: ezezko aginteren aspektua.  



23 
 

 

 

 



24 
 

 

 

 Gainontzeko kasuetan bezala, azalpen labur bat dakarkigu ariketaren aurretik eta 

nahiko garbi ulertzen bada ere, irakasleak osatu beharko lukeela deritzot, aspektuen balio 

modala azalduz, adibidez. Horrez gain, kasu honetan ere, ariketa bakarrarekin ez da 

nahikoa, nahiz eta oraingoan bi aspektuak nahastuta dauden. Hala ere, ez da ariketarik 

egokiena, aditz burutua jarri behar den kasu guztietan смотри ageri baita, eta horren 

ondorioz, ez dio ia ahaleginik eskatzen ikasleari. Aditz horiek lantzeko aproposa da 6. 

ariketa: ahozko ariketa bat izanda, ikasleak hutsetik sortu behar ditu gomendioak. 

Horrelako ariketek ahalegin handiagoa eskatzen diote ikasleari eta asko ikasten du, ez 

duelako, besterik gabe, bi aditzen artean hautatu behar.  

4.1.3. Русский язык 

Русский язык eskuliburuari buruz mintzatuko naiz jarraian. Bi liburuki daude: 

Русский язык для начинающих. Книга 1 eta Русский язык. Средний этап. Книга 2. 

Eskuliburu hauetan, gramatikako azalpen guztiak jarraian ematen dituzte eta ondoren, 

beste atal batean datoz landutako alderdi guztiei dagozkien ariketak. Lehenengo liburua 
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hasiberrientzat izanik, oinarrizko agintera bakarrik ageri zaigu: eraketa (105.-106. or). 

Bigarren liburuan ekiten diote aginteran aspektuaren erabilera azaltzeari (117. or): 

 

 

Aginteran aspektua nola erabiltzen den erakustea bada helburua, ikasleak adibideen 

taula hori irakurrita ez du ezer ulertuko. Irakasleak ez badu erabilera behar bezala azaltzen, 

aspektuaren erabilera orokorraz baliatu behar dela pentsatuko du ikasleak. Ariketan, berriz, 

aldez aurreko inolako azalpenik eman gabe, bat-batean ezezko aginterak ere sartu egiten 

ditu; beraz, argi dago irakasleak guztia behar bezala azaldu beharko duela; bestela, idatzi 

beharreko ezezko agintera guztiak burutugabeak direnez, ikasleak ez du barneratuko 

ezezko aginteretan aspektuen erabilera zuzena. Esango nuke eskuliburu hau ez dela egokia: 

alde batetik, egiturak (azalpen guztiak batera emateak) ez diolako irakaskuntza prozesuari 

mesederik egiten, nire ustez, eta hobe litzatekeelako azalpen gramatikalak eman ahala 

egitea ariketak; bestetik, azalpenak ez direlako nahikoak (askotan adibide soilak bakarrik 

ematen dituzte); eta azkenik, azaldutako alderdi gramatikalak lantzeko ez dituztelako 

nahikoa ariketa eskaintzen. 
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Ezezko aginterei dagokienez, liburua ez da askoz hobea. 164. orrialdean, 

aspektuaren oinarrizko balioak azaltzen dituzte, eta ondoren, aspektua ezezkoan nola 

erabiltzen den azaltzeko pare bat adibide ematen dituzte, ohar batekin batera: 

 

Ikus daitekeen moduan, oharra ez da zehatza: ezezkoetan zuzenean aspektu 

burutugabea erabili behar dela dio beste erabilera guztiak kontuan izan gabe. Oharra ez zait 

egokia iruditzen, ikaslea nahastea besterik ez baitu lortuko; izan ere, askotan, une horretan 

azalpen konplexuagoren bat ez ematearren, ikasleari agindu okerrak ematen zaizkio, eta 

gerora, azalpen zuzena ematen zaionean, nahastuta sentitzen da. 

4.1.4. Вперёд! 

 Azkenik, eta eskuliburu orokorrekin amaitzeko, maila altuagoko liburu bati buruz 

hitz egingo dut: Вперёд! (C1). Errusiera atzerriko hizkuntza dutenentzako ziurtagirietan 3. 

maila (ТРКИ-3) atera nahi duten ikasleei zuzenduta dago. Aspektuaren erabilera aginteran 

4. gaiko bigarren atalean lantzen da, eta azalpen gramatikalekin hasi aurretik, agintera 

errepasatzeko pare bat ariketa ditu (82. or): 
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Horrelako errepasoak sartzea ideia ona da, jakinda aginterari buruzko atal bat 

datorrela segidan. Hala, ikasleak akatsen bat egiten badu ariketaren batean, zergatik egin 

duen jakingo du, azalpena izango duelako jarraian. Hasierako ariketa horien ostean, 

azalpen gramatikala dator. Orain arte aztertutako eskuliburuetan ez bezala, liburu honetan 

azalpenak argiak dira, eta gainerakoekin alderatuta, apur bat sakonagoak. Lehendabizi, 

aginteraren eraketaren errepasoa egiten du, eta gero, esanahiaren arabera banatzen du 

aspektuaren erabilera aginteran: gomendioak, eta eskari nahiz gonbidapenak (84.-85. or). 

Hirugarren atal bat ere agertzen da, baina ez da aginterari buruzkoa; eskariak, gomendioak 

eta aginduak emateko beste esamolde batzuk dira. Hurrengo orrialdeetan honako ariketak 

topa ditzakegu: 
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Azalpen gramatikala orain arteko egokiena izan bada ere, ariketetan motz gelditzen 

da, bi ez baitira nahikoa horrelako atal bat behar bezala lantzeko, eta are gutxiago, bietako 

bat eraketari buruzkoa izanda (10. ariketa). Hala ere, 11. ariketa, lehenago esan dudan 

moduan, oso baliagarria da teoria ongi barneratzeko, ikaslea bera izango baita azalpena 

ematen duena.  

Eskuliburu orokorrak aztertzea amaituta, honakoa azpimarratuko nuke: orain arte 

aztertutako liburuetan, aginterako aspektuaren erabilera orokorrari buruzko materiala 

aurkitu arren, inon ez da ageri aspektu burutugabeko aginterek adierazten duten 

axolagabetasuna, ez eta informazio egiturari buruzko ezer ere. 

 

4.2. Eskuliburu espezifikoak 

Atal honetan, aditzaren aspektua gaitzat duten eskuliburuak aztertuko ditut. 

Gramatikaren alderdi bakar bat jorratzen dutenez, eskuliburu orokorrak baino askoz 

sakonagoak dira lanketa aldetik. Aztertuko ditudan bi liburuak honako hauek dira: Виды 

русского глагола: значение и употребление (Караванов, 2005) eta Употребление 

видов глагола в русском языке (Скворцова, 2005). 

4.2.1. Виды русского глагола: значение и употребление 

Виды русского глагола: значение и употребление eskuliburuan, sarrera moduko 

bat egiten du autoreak eta lehen esaldietan honako hau dio: “Aditz-aspektuaren kategoria 

atzerritarrentzat kategoria zailena izan ohi da. Atzerritarrarentzat kategoria mota hori 

ikastean zer-nolako zailtasunak egon daitezkeen ulertzeko, irakasleak kategoriari 

atzerritarren begiekin begiratzen saiatu behar du. Atzerritarraren pertzepzioan, aspektua 

ikasten hasitakoan, oso heterogeneoa, “zatikatua” eta “anitza” izaten da aspektua. Kontua 

da “nahasketa” eta aniztasuna dagoela aspektu-moten erabileran. Lau mota nagusi 

bereizten dira, aspektu mota horien balioen arabera”. Segidan, mota horiek azaltzen ditu 

(bosgarren bat gehitzen du), adibideekin osatuz azalpena. Ondoren, ariketen atala dator; 

baina ez ditu ariketak bakarrik eskaintzen, baizik eta aurretik arauen bidez azalpen xeheak 

ematen ditu. Semantikoki banatutako bost ataletan daude ariketak. Aginterari buruzkoak 4. 

atalean daude, balio modalei buruzko atalean, hain zuzen ere. Hala ere, 2. eta 3. ataletan 

ere badaude aginteran aspektuaren erabilerari buruzko arau batzuk; kasu horietan, ordea, 

aspektuaren aspektu-balioari lotutakoak dira.  
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Eskuliburu honen atalik interesgarriena, ezbairik gabe, balio modalei buruzkoa da 

eta egokia da ezezko aginteren aspektua sakon lantzeko (131. or): 

 Правило 55. Сочетание отрицательной частицы не с императивом 

НСВ выражает значение запрещения, а сочетание этой частицы с 

императивом СВ, кроме указанного значения запрещения, выражает также 

предположение, что запрещаемое действие всё-таки может совершиться; 

таким образом, сочетание отрицательной частицы не с императивом СВ 

выражает значение предостережения. Н а п р и м е р, сочетание частицы не с 

императивом НСВ Не опаздывайте! выражает просто призыв не опаздывать, 

тогда как сочетание частицы не с императивом СВ Не опоздайте! выражает, 

кроме призыва не опаздывать, ещё и предположение, что тот, к кому 

обращается говорящий, всё-таки может опоздать (т. е. выражает значение 

предостережения). Н а п р и м е р: Мы ждём вас в семь часов. Не 

опаздывайте! (НСВ); Смотри не опоздай завтра на лекцию! (СВ) Ты уже 

четыре раза опоздал на этой неделе! 

  Упражнение 126. Прочитайте предложения, выбирая нужный 

 rлагол. 

l .a) Смотри не (переедай/переешь), а то тебе опять станет плохо. б) Не 

(переедай/переешь)! Это вредно для здоровья. 2. а) Ты опять идёшь без 

шапки? Смотри не (простудись/простужайся)! б) Не 

(простудись/простужайся)! Сейчас сессия, и болеть некогда. 3. а) Не 

(ставь/поставь) чайник: мы не собираемся пить чай. б) Смотри не 

(ставь/поставь) на газ пустой чайник, как ты сделал в прошлый  раз! 4. а) Не 

(спи/поспи) за рулём: это очень опасно! б) Смотри не (засни/засыпай) за 

рулём, а то опять во что-нибудь врежешься! 5. а) Не (забудь/забывай) 

проветривать комнату! б) Сегодня футбол кончится очень поздно: смотри не 

(забудь/забывай) выключить телевизор! 6. а) Не (упади/падай) с лестницы, а 

то опять сломаешь ногу! б) Сегодня у меня самый трудный экзамен . - 

Ничего, не (упади/падай) духом! 7. а) Я иду на лекцию. - Смотри не 

(путай/перепутай), как вчера, номера аудиторий! б) Не (путай/перепутай), 

пожалуйста, свои деньги с моими! 8. а) Не (оставляй/оставь) ребёнка одного в 

квартире! б) Я сварю суп. -  Вари, только смотри не (оставляй/оставь) опять 
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кастрюлю на газе на всю ночь ! 9. а) Не (выброси/выбрасывай) пакеты из-под 

молока: они могут пригодиться! б) Смотри не (выброси/выбрасывай) вместе 

со старыми бумагами мои облигации! 10. а) Не (глотай/проглоти) таблетку 

целиком: её нужно растолочь. б) Смотри не (глотай/проглоти) кость! 11 . а) 

Не (одевай/одень) эти брюки: они не поглажены! б) Я иду на презентацию. - 

Иди. Только смотри не (одевай/одень) опять по ошибке мой галстук! 12. а) 

Смотри не (засыпай/засни) с горчичником! б) Сколько раз тебе говорить: не 

(спи/поспи) в электричке! 13 . а) Не (выброси/выбрасывай) старые журналы: 

ими можно оклеить дачу. б) Смотри не (выброси/выбрасывай) новые газеты 

вместе со старыми! 14. а) Не (пей/попей) на ночь много воды: будешь 

отёчным! б) Смотри не (пей/выпей) вместо тоника виски! 15. а) Не 

(пропустите/пропускайте) занятия без уважительной причины! б) Не 

(пропусти/пропускай) завтра финал Кубка России по футболу! 16. а) Можно 

покататься на твоём автомобиле? - Можно. Только, пожалуйста, на этот раз, 

когда поедешь, не (забудь/забывай) снять его со стояночного тормоза! б) Не 

(забудь/забывай) поливать цветы! 

Hori da eskuliburu osoak jarraitzen duen egitura: araua, eta ondoren, ariketak. 

Ariketa gehienak formatu horretakoak dira: hautatu aditza, eta orokorrean, esaldi askoko 

ariketa luzeak dira. Eskuliburu orokorrei buruz esan dudan moduan, ordea, aditza 

aginterako forman ematea ez zait egokiena iruditzen, ikasleari lan asko kentzen baitzaio; 

aditza infinitiboan eman eta agintera eratu beharko balu, askoz gehiago ikasiko lukeela 

iruditzen zait. 

Liburu honek badu beste alde on bat: axolagabetasuna (141. orrialdetik aurrera) eta 

informazio egitura azaltzen ditu (151. orrialdetik aurrera). Eskuliburu orokorretan 

“gainetik” azaltzen dena sakon eta xehe lantzen du eta hori da, hain zuzen ere, eskuliburu 

espezifikoek duten abantailetako bat; eta beraz, eskuliburu orokorren osagarri perfektuak 

izan daitezke. 

 Упражнение 141. Составьте и запишите один мини-диалог, в 

котором императив НСВ с частицей не выражал бы просьбу не 

приводить угрозу в действие (по образцу мини-диалогов, данных в 

упражнении 140). 
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 Упражнение 146. Прочитайте диалоги, выбирая нужный глагол. 

Используйте при этом следующую схему употребления видов в 

императиве: 

  - У меня нет денег на покупку холодильника. 

  - Возьми у меня взаймы (СВ) 

  - А это удобно? 

  - Конечно, удобно. Бери, бери, не стесняйся! (НСВ) 

 

1 . позвоните/звоните 

 - Вы прочитали мою статью? 

 - Ещё не до конца, но сегодня я обязательно дочитаю её . 

   …мне часов в десять вечера. 

 - Но мне неудобно беспокоить вас так поздно. 

 - Это не поздно …, не стесняйтесь! 

2. включи/включай 

 - С чего надо начинать работу на компьютере? 

 - Прежде всего … компьютер в сеть. 

 - А мы не вырубим свет во всём доме? 

 - Не вырубим …, не бойся! 

3. сьешь/ешь 

 - Я ужасно голоден. 

 - … вот эту котлету. 

 - По-моему, она недостаточно свежая. 

 - Это только так кажется …, не бойся! 
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4. отрежьте/отрезайте 

 - Этот торт очень вкусный! 

 - … себе ещё кусок. 

 - Спасибо, я уже съел один. 

 - … ещё, не стесняйтесь! 

5. положи/клади 

 - Мне очень понравился салат. 

 - … себе ещё! 

 - Спасибо, я уже съел целую тарелку. 

 - … ещё, не стесняйся! 

6. возьми/бери 

 - Я не могу перевезти вещи на дачу: у меня нет машины. 

 - … мою. 

 - А это удобно? 

 - Конечно удобно … , не стесняйся! 

 Ikus daitekeen moduan, badaude sormen-ariketak eta hutsuneak betetzeko ariketak 

ere, baina, nire iritziz, maila horretarako gutxiegi daude. Gainera, gainontzeko ariketak oso 

errepikakorrak dira, eta hobe litzateke mota desberdinetako ariketak sartzea. 

4.2.2. Употребление видов глагола в русском языке 

 Ondoren aztertuko dudan liburua Употребление видов глагола в русском языке 

izango da. Eskuliburu honek 6 atal ditu, eta aurrekoak ez bezala, atalak bereizteko aditz-

denborak eta moduak erabiltzen ditu; ondorioz, aginterarako atal bat dago oso-osorik: 

hirugarrena (69. orrialdetik aurrera). Oraingoan ere, azalpenak eta ariketak bata bestearen 

atzetik datoz: lehenik eta behin, adibideak ematen ditu eta azalpen bat gehitzen du; 
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ondoren, alderdi horri dagozkion ariketak ageri dira, eta tarteka ohar batzuk ere sartzen 

ditu. Baiezko eta ezezko aginterak bereizten ditu azalpena emateko orduan: 

 

 

(69.-70. or) 
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(77. or) 

 Караванов-en liburuan ez bezala, eskuliburu honetako ariketak askotarikoak dira, 

eta hori lagungarria da ikaslearentzat, ez dadin ohitu beti mota bereko ariketak egitera eta 

praktikan jar dezan ikasitako teoria. Alde horretatik, aurreko liburua baino egokiagoa dela 

iruditzen zait. Hona hemen ariketa batzuen adibideak:  
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Eskuliburu espezifikoak direnez, oso ongi lantzen dute gaia, eta oso egokiak dira 

esku artean dugun gramatikako atala lantzeko. Alde batetik, Караванов-ek hasiera-

hasieratik banaketa semantikoaren azalpena ematen du, eta hala, ikasleak ideiak garbi 

izango ditu ariketei heldu aurretik; bestalde, Караванов-ek baino aniztasun handiagoa 

eskaintzen digu ariketetan Скворцова-k, nahiz eta ez den Караванов bezain sakona 

(axolagabetasuna eta informazio egitura ez ditu azaltzen). Hori horrela izanda, bi liburuak 

elkarren osagarri paregabeak direla iruditzen zait, eta biak erabiliz ongi landu daitekeela 

aginterako aspektuaren erabilera. 
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4.3. Ariketa liburuak eta gramatika praktikoak 

Atal honetan aztertuko ditudan liburuak, aski ezaguna den El ruso. Gramática práctica 

(Pulkina, 2000) eta Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 

Морфология (Глазунова, 2007) dira. Liburu hauek ez dira eskuliburuak, gramatika 

barneratzeko ariketak eskaintzen dituzten gramatika liburuak baizik. 

4.3.1. El ruso. Gramática práctica 

 Aztertuko dudan lehena, Pulkinaren El ruso. Gramática práctica da. Oso liburu 

ezaguna da, hizkuntza askotan topa baitezakegu errusieraz eginiko bertsio orijinalaren 

itzulpena, eta esan daiteke, errusiera atzerriko hizkuntza gisa irakasteko erreferente bat 

dela. Liburu mardul honen helburua errusierako gramatika osatu bat biltzea da, eta ezin da 

esan ia alderdi guztiak jorratzen ez dituenik, baina kontua ez da zer falta den, landutakoa 

nola lantzen duen baizik. Kasu gehienetan bezala, liburu honetan ere azalpenak ematen 

dira ariketekin hasi aurretik, eta azalpen horiek errusierazko eta gaztelaniazko adibideekin 

osatzen dira. Aginterako aspektuaren erabilera lantzeko atal bat du (330. orrialdetik 

aurrera). Pulkinak ere, baiezko eta ezezko aginteren arteko bereizketa egiten du eta bien 

azalpen osoaren ostean datoz ariketak. Azalpen gramatikalean bi aspektuak banatzen dira, 

baina nahiko nahasgarria da azalpena, eta gainera, bisualki ez da batere argia; baliteke 

ikasleak azalpen horietatik bere eskema egin behar izatea arauak errazago ikasteko. Ezezko 

aginteren azalpena are nahasgarriagoa dela iruditzen zait: hasiera batean, bi aspektuak 

bereizten ditu, baina azalpenean aurrera joan ahala, salbuespenak sartzen ditu eta azkenean 

bi aspektuak nahastuta ageri dira. Gainera, azalpenak ez dira guztiz zuzenak:  

 

 Deskribapen teorikoan ikusi dugun moduan, informazio egituraren arabera, 

Pulkinak dioena ez da zuzena, balitekeelako testuinguru batean aditz burutugabea 

erabiltzea informazio egituragatik, eta ez litzateke inolaz ere esaldi zakarra edo lotsagabea 
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izango. Adibidez: 3.3. atalean aipatutako adibideen kasuan, informazio zaharra adierazten 

duen aginterak guztiz tonu adeitsua adieraz dezake (Берите, берите, не стесняйтесь!). 

Azken finean, aspektua ezin da lotu zuzenean adeitasunarekin, 3.3. atalean aipatutako 

faktoreen menpe baitago eta horien arabera erabakitzen da; hau da, informazio zaharra edo 

berria den, gonbidapena… 

 Jarraian, liburu honek eskaintzen dituen ariketak aztertuko ditut. Bi atal bereizten 

dira ariketen barruan: azalpen gramatikalaren ostean datozenak eta berrikuste atalekoak: 

 

 

 Ikus dezakegun moduan, ariketek badute zailtasun aldetik mailaketa bat: aspektua 

identifikatu, baiezkoak ezezko bihurtu eta hutsuneak bete. Ariketak horrela mailakatzea 

liburu honen alderdirik onenetako bat da, ikasleari teoria pixkanaka barneratzen laguntzen 
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baitio. Hala ere, kopuru aldetik ez dira nahikoa aginteran aspektua trebetasunez erabiltzen 

ikasteko. Segidan, errepasoko ariketak topatuko ditugu (334. orrialdetik aurrera): 

 

 

 

 

Ariketa horiek, aurrekoekin alderatuta, teorikoagoak dira, eta jada esan dudan 

moduan, nire iritziz oso baliagarriak dira. Hala ere, ariketa praktikoak eta teorikoak 

bereizita eman beharrean, apur bat nahastea hobe litzateke, teorikoei esker argitutako 

zalantzak pixkanaka praktikan jartzen joateko.  
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4.3.2. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях 

Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях liburuak B2-C1 

mailetako gramatika eskaintzen du eta ТРКИ-2 nahiz ТРКИ-3 prestatzen ari diren 

ikasleentzako egina dago. Bi liburukitan banatua dago: Морфология eta Синтаксис. Guri 

interesatzen zaigun atala lehenengoa da, hots, morfologiari buruzkoa. Liburuki hori 7 

ataletan banatuta dago eta atal bakoitzak azalpen gramatikalak eta ariketak eskaintzeaz 

gain, atalaren amaieran errepasoko ariketak ere baditugu. Ariketa liburu honek badu, 

ordea, berezitasun bat: hasieran ariketen aurretik azalpenak ematen baditu ere, ariketen 

ondoan sartzen ditu gainontzeko azalpenak, ohar modura. Azken atala, aditzari buruzkoa 

da eta hor bertan aurkitzen ditugu aginterako aspektuaren erabilerari buruzko ariketak ere 

(297. or). Kasu horretan, ez du hasieran inolako azalpenik ematen eta zuzenean ariketak 

aurkituko ditugu; ematen dituen azalpen bakarrak ohar moduan sartuta daudenak dira. 

Hona hemen bizpahiru adibide: 
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Ariketa asko ez badaude ere (8 ariketa guztira), oso luzeak direnez, teoria 

barneratzeko nahikoa izan daitezkeela iruditzen zait. Gainera, aurreko liburuan bezala, 

ariketen segida mailakatua dela ikus daiteke. Horrez gain, azken ariketan ez du aginterako 

modua bakarrik sartzen: indikatiboarekin nahastuta ageri dira aditzak eta ikasleak erabaki 

behar du zein modu eta aspektu erabili. Azken hori bezalako ariketak oso aproposak dira 

ikasleak informazio gramatikala benetan barneratu duen frogatzeko, zailtasun maila 

altuagoa dutelako. 
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5. ONDORIOAK 

Lehenik eta behin, ezinbestekoa da gramatikako atal hau irakatsi behar duenak garbi 

izatea aspektuarekin lan egingo duen unetik, aparteko zailtasuna duen alderdi batez ari 

garela. Inguruko hizkuntzetako aditzek halako kategoriarik ez izateak, oso arrotz bihurtzen 

du aspektuaren kontzeptua gure inguruko jendearentzat, eta azken finean, hizkuntza bat 

ikastean zailenak izaten diren atalak identifikatu ezin diren horiek izan ohi dira. Ikasleak 

ezin badu kontzeptu hori bere ama hizkuntzako edo ezagutzen duen beste hizkuntza bateko 

alderdiren batekin konparatu, askoz ere lan gehiago egin beharko du hura ulertzeko.  

Behin analisi praktikoa amaituta, esan dezaket ondorio garbi bat atera dudala: 

ezinbestekoa da eskura ditugun materialak nahastuta erabiltzea, aginterako aspektuaren 

erabilera ongi irakatsi nahi bada. Azken finean, eskuliburu orokorrek gramatikako 

alderdiak ez dituzte behar adina sakon lantzen, eta ondorioz, beste mota bateko 

materialarekin osatu beharko genuke lanketa. Horretarako, oso erabilgarriak dira 

eskuliburu espezifikoak, eta gainera, Gradu Amaierako Lan honetan aztertu ditugunak  

(Виды русского глагола: значение и употребление  eta Употребление видов глагола в 

русском языке) oso egokiak eta argiak izan daitezke ikasleak gramatikako aspektu hori 

barneratzeko. Eskuliburu espezifiko horiek, ordea, mota gehiagotako ariketak baliatuko 

balituzte (baiezkoak ezezko bihurtu, indikatiboak agintera bihurtu, akatsak zuzendu…), 

errazago lortuko luke ikasleak teoria barneratzea, ariketak oso errepikakorrak direnean 

(adibidez: Караванов, Упражнение 126; 131. or), ez delako lortzen jasotako informazioa 

praktikan jartzea, baizik eta ikasleek eredu bati jarraituz ariketak automatikoki burutzeko 

arrisku dago. Hala ere, azalpen gramatikalari dagokionez, osatuena Караванов da, liburu 

horretan bakarrik agertzen direlako axolagabetasuna eta informazio egitura; Скворцова-k 

berak ere ez ditu azaltzen, eta eskuliburu espezifiko bat izanik, hutsune handi bat duela 

esango nuke. 

Oro har, aginterako aspektuaren erabilerak dituen ñabardura guztiak ez azaltzea da 

espezifikoak ez diren liburuek duten akatsik nabarmenena (eskuliburu orokorretan eta 

gramatika praktiko guztietan): behin gaiari helduz gero, egokiena azalpen osoa ematea da, 

eta hala, gaizki-ulerturik ez da egongo azalpenak zatika eman direlako (Караванов-en 

bezala). Hala ere, ariketa moten aniztasuna eskertu egiten da, eta nire ustez, ikasleek 

azalpenak eman behar dituzten ariketak ezinbestekoak dira gramatika barneratzeko. 
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Horrelako ariketak hainbat liburutan topatu ditugu: Русский язык: 5 элементов, Задание 

288, a; Вперёд!, Упражнение 11; Pulkina, Ejercicio 517, 518).   

Gramatika praktikoei dagokienez, ahalik eta gramatika-atal gehien barne hartu nahi 

dituztenez, tarteka atal bakoitza ahul samar uzteko joera dutela iruditu zait, eta horien 

kasuan ere, ez da nahikoa eskaintzen dituzten ariketekin (Pulkinaren kasua, adibidez). Hala 

ere, liburu horietako ariketak zailtasunaren arabera mailakatuta daude, eta horrek 

ikaslearen ikasteko prozesua errazagoa bihurtzen du. Gainera, aukera ematen zaio ikasleari 

hasieran akats ugari egin eta horietatik ikasten joan ordez, pixkanaka gramatika barneratu 

eta zailagoak diren ariketa ongi egiteko: Pulkinaren gramatikan, 513. ariketan aspektua 

identifikatu behar da, 514. ariketan baiezko esaldiak ezezko bihurtu behar dira eta azkenik, 

515. ariketan hutsuneak bete behar dira aditza aginteran jarrita eta aspektu egokia 

hautatuta. Azkenik, aipatu nahi nuke berrikuste ariketek garrantzia handia dutela horrelako 

liburuetan, ikasleak aurrerapen egokia daraman balora dezan, eta ariketa horietan 

ikasitakoa nahastuta egotea litzateke egokiena. Aztertutako liburuetan, ordea, ez dira ageri 

modu horretako ariketa ugari (Глазунова, 581. ariketa; 302. or) eta Pulkinaren 

berrikusteko ariketa gehienak teorikoak dira. Hobe litzateke teoria lantzen duten ariketak 

aurrerago sartzea eta nahastutako ariketa batzuk eskaintzea berrikuste atalean. 

Laburbiltzeko, irakasleak ongi eta xehe azaldu beharko du teoria, eta ondoren, ahalik 

eta ariketa gehien egitea da egokiena. Izan ere, erabileraren poderioz ikasi ohi da ongi 

hizkuntza bat, eta beraz, zenbat eta ariketa gehiago egin, hobe ikaslearentzat. 

Orokorrean, badirudi agintera-modua hain ohikoa izanik, liburu horien autoreak ez 

direla ohartzen zeinen garrantzitsua den agintera lantzea, ikasleek lehenengo unetik 

irakurri eta entzungo duten forma bat delako. Hori horrela izanda, maila baxuagoan jada 

azalpen garbiak ematen hastea agian ez litzateke hain ideia txarra, egunerokotasunean 

erabiliko duten zerbait delako; beraz, B1 mailara arte itxaron aurretik, A2 mailan irakastea 

egokiagoa litzatekeela deritzot. 
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