
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zein dira 1. kurtsoko helburuak? 
Tarteko Mailako 1. kurtsoan ikasleak zera ikasiko du: 

    Hizkuntza, agertzen zaizkion ia egoera guztietan erabiltzen, dela eskola esparruan, dela lan 
edo aisialdi esparruan. 

  Egoera  horietan  egoki  ulertzen,  elkarrekintzan  jarduten,  parte  hartzen  eta  
adierazten, formaltasun edo informaltasun erregistro estandarrean, ahoz zein idatziz. 

Komunikazioa arindu eta ikasketa errazten duten estrategiak erabiltzen. 

Bere ikasketa eta hizkuntzaren erabilera aztertzen eta hobetzen lagunduko dioten tresnak 
erabiltzen. 

 

Zer-nolako komunikazio-jarduerak egingo dituzte? 

Ahozko adierazpen ariketak, ohiko egoeretan eta gai orokorrei buruz; hizkera erraza 
baina aberatsa erabiliz, oinarrizko antolaketarekin eta nahiko kohesio malguarekin. 

    Gai ezagunei buruzko elkarrizketa informaletan parte hartu, hainbat gairi buruz (familia, 
zaletasunak, lana, bidaiak, gaurkotasuneko gaiak), informazioa trukatuz eta iritzia emanez, 
arrazoituz eta erantzunez. 

    Iritziak, zalantzak, baldintzak, adostasunak edo ezadostasunak eta erantzunak emateko gai 
izatea arazoak konpontzeko bideei buruz, jarduerak antolatu eta bestelako gai praktikoetan 
eta zerbait egiteko pausoak erabakitzerakoan. 

    Horren ohikoak ez diren egoerak konpondu, bidaietan, dendetan, turismo bulegoetan, 
postetxean, banketxeetan, etab. 

Kexak azaldu edo erreklamazioak egin. 

Informazio bakun eta erraza errepikatu eta helarazi, komunikazio-egoera kontuan hartuz. 

Pertsonaiak, gauzak, jarduerak, zerbitzuak eta lekuak deskribatu. 

Gertaerak, iraganeko bizipenak eta etorkizunerako asmoak azaldu, elementuak jarraian 
kokatuz. 

    Aurrez prestatutako aurkezpen edo azalpenak egin, eta gaiari lotutako galderei erantzun. 

 

Idatzizko adierazpen ariketak, gai ezagunei buruzko testu erraz, egoki eta koherenteak 
sortuz; idatzizko hizkeraren legeak errespetatuz, hizkera bakun eta zabala erabiliz, eta 
antolaketa eta kohesio oinarrizkoa baina eraginkorra baliatuz. 

Gai ezagunen inguruan galdetegiei erantzun eta eskemak bete. 

Solaskide jakinei ohar, postal eta gutun pertsonalak idatzi, harremanetan jartzeko, 
zoriontzeko, barkamena eskatzeko eta bizipenak, sentimenduak eta gertaerak 
deskribatzeko. 

Emandako ereduei jarraituz, gutun formalak idatzi. 

Hizkuntza ikasten ari diren ikasleekin edo interes bereko pertsonekin Internetez, faxez edo 
postaz komunikatu. 

Kontakizun eta azalpen labur eta errazak egin, baina ongi egituratuak. 

Inguruko ezaugarriak deskribatu eta aipatu (jendea, lekuak, ikasketak, interesak). 

Ohiko txosten laburrak prestatu. 
 

Entzumeneko ariketak, mezu eta hizketa argiekin, hizkuntza normalduan eta eguneroko 
gaiei buruz: lana, ikasketak, aisialdia. Zati bat edo beste errepikatzea eskatu ahal izango 
da. 
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    Zuzentzen zaizkion hizketaldiei jarraitu eta inguruan gertatzen diren truke formal eta  
ez- formalak dezente ulertu,  gai  orokorrei  edo  bere  esparruari  buruz  eta  argi  
artikulatuak direnean, eta informazio-hutsuneak kontrolatzerik dagoenean. 

    Informazio erraza bildu eta eguneroko zereginetan ondo moldatu. Jarraibide zehatzei 
segitu. 

Kontakizunak ulertu, argumentuaren haria eta pasarte esanguratsuenak hauteman. 

Ezagunak diren gaiei buruzko berbaldi laburretan egitura orokorra eta ideia nagusiak ulertu, 

argi ahoskatuta eta hizkuntza estandarrean direnean. 

    Ezagunak diren gaiei buruzko hitzaldi erraz batean puntu garrantzitsuenei buruzko oharrak 
hartu. 

    Irudiaren laguntzaz jarraibide tekniko errazak ulertu, hala nola tresna baten erabilera edo 
muntaketa. 

Publizitate-iragarkien edukia antzeman, irudiaren laguntzarekin. 

Ezagunak diren gaiei buruzko telebista-saioei jarraitu (albistegiak, erreportajeak, filmak, film 
laburrak). Ezagunak diren gaietan edo aurreikus daitezkeenetan, telebista-saioaren pasarte 
laburrak ulertu eta funtsezko informazioa atera. 

 

Irakurmenerako ariketak, benetako testu errazekin, testuinguru batean kokatuak, eta gai 
orokorrei buruzkoak. 

    Gutun pertsonalak eta ohikoak diren gutun formalak (informazioa edo azalpenak eman eta 
eskatu, erreklamatu, jaso dugula adierazi, eskertu...), mezuak, posta elektronikoak, 
SMSak... ulertu eta komunikazio-asmoa antzeman. 

    Gertakizunen, sentimenduen eta nahien deskribapena ulertu, lagunekin posta-harreman 
iraunkorra izateko moduan. 

    Bere bizipenei orokorki edota zehazki lotuta dauden testuak, benetakoak baina errazak, 
irakurri eta dezente ondo ulertu. 

    Testu  luzeetan  informazio  zehatza  aurkitu  eta  jatorri  ezberdinetatik  datorren  
informazioa bildu lan jakin bat burutzeko. 

    Interneten informazio zehatzak bilatu eta aurkitu, aurretik emandako web orri eta helbideen 
bidez. 

    Ezagunak diren gai orokorretan kazetaritzako artikulu edo albiste bakun baten puntu 
esanguratsuak antzeman. 

Diskurtsoen argumentazio-eskema antzeman. 

Argi artikulatutako argudio-testuen konklusioak identifikatu. 

Norabait  joateko,  ariketa  fisikoak  egiteko,  errezeta  bat  prestatzeko,  joko  bat  egiteko, 
aparailu bat erabiltzeko edo zerbitzu bat eskuratzeko jarraibideei segitu. 

    Argi idatzitako arauak ulertu (segurtasunari buruz, ikasgelako jokaerei eta ardurei buruz, 
bidaietarako kontseiluei buruz, etab.). 

 
 

 

 
 

Zer funtzio ikasi behar dituzte? 

1. Hizkuntzaren gizarte erabilerak 

o Agur eta adio esan, bere burua aurkeztu, norbait aurkeztu, lagun edo ezezagun bati 
zuzendu, baimena eskatu, barkamena eskatu, eskerrak eman, zoriondu edo norbaiti 
jaramon egiteko esan. 

o Pertsonenganako interesa erakutsi, informazio baten aurrean esamolde eginekin zuzen 
erantzun. 

o Beste ohiko erabilera batzuk: oparitu, gonbidatu, ongietorria eman, gertakizun batzuetan 
esamolde sozialak erabili (dolumina/zoriona adierazi...). 

o Adostasuna eta desadostasuna, aukera, premia edo premiarik eza, ziurtasuna, 
betebeharra, egiteko ahalmena, asmoa, lehentasuna, gustua/disgustua eta oroitzapenak 
adierazi. 

o Aurreko ekintza guztiei buruz galdetu. 
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o Laguntza eskatu eta eskaini, gonbitea luzatu eta onartu, iradoki, iradokizuna 
onartu/errefusatu, eta baimena eman eta eskatu. 

 

2. Komunikazioaren kontrola 
o Laguntza eskatu: ulertu ez dela adierazi, zerbait berriz esan, letraka esateko edo argitzeko 

eskatu, astiroago hitz egiteko eskatu, ezagutu edo ulertu ez diren hitzei edo esamoldeei 
buruz galdetu. 

o Norbaiten jardunari jarraitzen zaiola adierazi, azalpenak eskatu, parafraseatu, esandakoa 
zuzendu, berretsi. 

o Ulertu ez duen lagun bati zerbait azaldu edo itzuli. 

o Zuzen ulertu dela egiaztatzeko eskatu. 
 

3. Informazio orokorra: 

o Pertsonei buruzko informazioa eman eta eskatu (adina, abizenak, egoera zibila, 
nazionalitatea, lanbidea, telefono zenbakia, helbidea, posta elektronikoa, trebetasunak, 
gustuak, zaletasunak). 

o Ordutegi prezio, data, janari, leku (eskola eta bizilekua), kopuru, objektu eta jarduerei 
buruzko informazioa eman eta eskatu. 

o Objektuak, pertsonak eta lekuak identifikatu. 
o Zerbait norena den galdetu eta esan. 
o Pertsonak, izaera eta ezaugarri fisikoak deskribatu. 
o Zerbait non eta noiz gertatzen den adierazi. 
o Ohiko edo orainaldiko ekintzei buruz hitz egin.  
o Iraganeko ekintza eta egoerei buruz hitz egin. 
o Etorkizuneko eta iraganeko ekintzak lotu. 
o Asmoei eta burubideei buruz hitz egin. 
o Pertsonak,  objektuak (jantziak,  altzariak,  eraikinak  eta  bertako  bulegoak),  egoerak  eta 

ekintzak deskribatu. 

o Eguraldiaz hitz egin. 
o Lekuan aurkitu eta kokatu (gelako, etxeko, hiriko objektuak). 
o Zerbait edo norbait urrun edo gertu dagoela adierazi. 
o Iraganeko gertakari edo ekintza bati buruz hitz egin edo galdetu. 
o Esandakoa zuzendu, atzera egin, zalantza egin. 
o Etorkizuneko eta balizko ekintzei buruz hitz egin. 
o Azalpenetan zerrendatu. 
o Informazioa errepikatu eta helarazi. 
o Informazioa lotu (kausa, ondorioa, baldintzak). 
o Laburtu (filmak, liburuak…). 
o Hitzak eta esamoldeak definitu. 
o Gertakari bat ezagutzen den edo ez adierazi. 
o Aurreikuspenak eta iragarpenak egin. 
o Denbora sekuentziak azaldu. 

o Informazioa azaldu. 

 
4. Iritziak eta balorazioak 

o Ezagutzen den edo ez galdetu eta adierazi. 
o Objektuak, pertsonak, lekuak, egoerak eta ekintzak konparatu. 
o Zalantza adierazi. 
o Adostasuna edo ezadostasuna adierazi. 
o Proposamen edo ideia baten alde edo aurka azaldu. 
o Lehentasun, atsegin, gustu eta interesak adierazi eta horiei buruz galdetu. 
o Iritzi edo jarduerak arrazoitu. 
o Kausak, helburuak eta ondorioak azaldu. 
o Zerbait egiteko baldintzak azaldu. 

o Gertakariak baloratu (erraza, balizkoa). 

 

5. Osasun egoerak, sentsazioak eta sentimenduak 

 
o Sentsazio fisikoei buruzko informazioa eskatu eta eman (hotza edo beroa, logura, gosea, 

egarria, zaporea, ongizatea edo ondoeza). 



 

 

 

o Hobekuntzak edo okerrera egiteak adierazi. 
o Aldarteari eta horren arrazoiei eta ondorioei buruzko informazioa eman eta eskatu: 

gogaitasuna, gogobetetasuna edo gogobetetasun eza, miresmena, interesa, estimua, poza, 
etab. 

o Sentimenduak adierazi: poza, tristezia, kezka, beldurra. 

o Besteen sentimenduen aurrean egoki erantzun. 
 

6. Eskaerak, argibideak eta iradokizunak 

o Objektuak eta zerbitzuak eskatu eta eskaini, onartu eta uko egin. 
o Aholkuak eta aginduak eskatu eta eman. 
o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo uko egin. 
o Laguntza eskatu eta eskaini, onartu eta uko egin. o
 Gonbidatu eta zerbait eskaini, onartu eta uko egin. o
 Zerbait egitera bultzatu. 
o Argibideak eman eta eskatu (helbideak, leku batera nola iritsi) 
o Lankidetza eskatu. 
o Zerbait egiteko asmoari, borondateari edo erabakiari buruzko informazioa eman eta eskatu. 
o Komunikazio egoera berean eskaera bat egin. 
o Zerbait egin daitekeela, egin ezin dela eta egin behar dela adierazi. 
o Debekuak adierazi. 
o Jarduerak iradoki eta iradokizunei erantzun. 
o Hitzordua lotu, norbaitekin lotu. 
o Telefonoz elkarrizketak izan komunikazioa hasi, norbaitez galdetu, solaskideari itxaroteko 

eskatu, entzuten edo ulertzen den egiaztatu, agurtu…). 
o Norbait zerbait egitera bultzatu. 

 

7. ◦ Diskurtsoaren antolaketa 
 

o Norbaiti hitz egin. 
o Diskurtsoa hasi eta amaitu. 
o Elkarrizketan gai bat sartu. 
o Elkarrizketa edo eztabaida bat antolatu: iritzia adierazi, adibideak ipini, bere buruari hutsak 

zuzendu, zalantzak izan, laburbildu. 
o Elkarrekintzan jardun: iritzia eskatu. 
o Elkarrekintzan erantzun: berbaldi baten hariari jarraitzen zaiola erakutsi. 
o Diskurtsoaren atalak lotu. 
o Diskurtsoa  kohesionatu  (denboraren  koherentzia,  erreferenteari  eutsi  behar  ez  den 

errepikapenik egin gabe). 
o Telefonoz  jardun:  erantzun,  norbaiten  galdea  egin,  itxaroteko  eskatu,  entzuten  duten 

galdetu. 

o Gutunetan eta mezuetan egitura eta formaltasun edo informaltasun maila egokiak erabili. 

o Erabiltzen diren testu/diskurtsoen arauak erabili. 

 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 
Entzuten diren testuek helburu zehatza dute, zeregin zehatzen testuinguruan. 

    Gizarte arloko mezuak edo pertsonalak (sms-ak, posta elektronikoak, gutunak, oharrak) ohiko 
esamoldeekin. 

    Eskola, lan edo aisialdiko gaiei buruzko galdetegiak eta izena emateko inprimakiak (hoteletan 
izena eman edo Europar Batasunekoa ez den herrialde batean sartzeko). 

    Gizarte testuak, esalmode estandarizatuekin: zorionak eman, gonbidatu, onartu/errefusatu, 
eskerrak eman, mesedea eskatu, barkamena eskatu. 

Seinaleak eta kartelak. Erabiltzeko 

argibideak eta arauak. Iragarki 

publikoak eta oharrak. 

Posterrak, publizitate-iragarkiak. 

Liburuxkak eta turismo- eta merkataritza-gidak. 

Prezioen zerrendak. 

Ordutegiak. 

Fakturak, txartelak, irrati, telebista, zinema eta antzerki programak, mapak. 



 

 

 

 

Telefono-zerrendak, agendak, aisialdirako gidak, katalogoak, hiztegiak. 

Web orrialdeak. 

Errezetak. 

Ikasle atzerritarrentzako egunkari eta aldizkariak. 

Komiki errazak. 

Abestien hitzak. 

Horoskopoak. Eleberri 

mailakatuak. 
 

Nolako testuak entzungo dituzte? 
Entzuten diren testuek helburu zehatza dute, jardun zehatzen testuinguruan. 

Aurrez aurreko elkarrizketa ez-formalak eta elkarrekintza formalak. 

Informazio-trukeak. 

Esparru ezagunei lotutako mezu eta azalpenak (informazio pertsonala, eskolak, ikasketak, 
lana, aisialdia eta berehalako premiak). 

Aurkezpenak, deskribapenak eta testuinguruan kokatutako kontakizun errazak. 

Erantzungailuko mezuak. 

Informazio eta iragarki publikoak geltokietan, aireportuetan, musika emanaldietan, kirol 
ikuskizunetan, etab. 

Telefonoko informazioa: eguraldia, zirkulazioa eta ordutegiak. Irrati 

eta telebistako informazioa zirkulazioari eta eguraldiari buruz. 

Informazio turistikoa (audiogidak). 

Publizitate testuak (irratia, telebista, supermerkatua, etab.). 

 

Nolako testuak sortuko dituzte? 
Sortzen diren testuek helburu zehatza dute, lan zehatzen testuinguruan. 

Hitz egiteko 

    Ohiko gizarte harremanak (agurrak, adioak, aurkezpenak, barkamenak, eskerronak) eta 
gertakizun berezietakoak (goraipamenak, laudorioak, etab.). 

Zorionak, gonbidapenak, gizalegezko esamoldeak. 

Aurrez aurreko elkarrizketa ez-formalak eta elkarrekintza formalak. 

Informazio-trukeak. 

Elkarrizketak:  informazioa,  ondareak  eta  zerbitzuak  hartu  eta  eskaini,  eta  arazoak 
konpondu. 

Mezuak, deskribapenak eta kontakizunak errepikatu eta helarazi. 

Galderak eta adostasun eta ezadostasuneko adierazpenak. 

Emozioen   adierazpena:   beldurra,   zoriontasuna,   atsegina,   atsekabea,   lehentasuna, 
ustekabea. 

Pertsonak aurkeztu eta deskribatu: bizilekua, lana, egoera, zaletasunak eta interesak. 

Iraganeko eta egungo jarduerak kontatu. 

Asmoak eta proiektuak aurkeztu. 

Intereseko gaiei buruz, aurrez prestaturiko aurkezpenak. Argudiaketa 

errazak. 

 

Idazteko 

Bizipenak, gertaerak, benetako edo asmatutako gertakizunak kontatu. 

Pertsonaiak, objektuak, jarduerak, zerbitzuak eta lekuak deskribatu. 

Asmoak eta burubideak deskribatu. 

Argudiatzeko edo iritzia emateko testu laburrak. 

Biografiak. 

Curriculum vitaea. 

Errezetak eta argibide errazak. 

Konpromisoak eta arauak. 

Enplegu-eskaerak. 

 

Zer gai landuko dituzte? 



 

 

 

 

Nork bere burua identifikatzeko 

Etxebizitza, etxea eta ingurua 

Eguneroko bizimoduko jarduerak 

Denbora librea eta aisialdia Bidaiak 

Giza eta gizarte harremanak 

Osasuna eta zainketa fisikoa 

Hezkuntza 

Erosketak eta merkataritza-jarduerak Elikadura 

Ondasunak eta zerbitzuak Hizkuntza eta komunikazioa 

Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena 

Zientzia eta teknologia 

 

Zer gaitasun eskuratuko dituzte komunikazio-jarduerak 
gauzatzen jakiteko? 

 
Gaitasun pragmatikoak Egoerari 
egokitu: erregistroa 

Egoera eta testuingurua kontuan hartu, mezua ulertzeko eta sortzeko. 

Formaltasun maila (publikoa edo pertsonala) eta mintzakidearekiko hurkotasuna (trataera, 
keinuak, jarrerak) antzeman eta erabili, estandarraren baitan. 

Ohiko egoeretan, ikasten den kulturako araubideen arabera aritu eta erantzun. Informazio 

egokia eskaintzeko, elkarbanatzen den informazioa kontuan hartu. 

 

Ideien koherentzia eta antolaketa testu motaren arabera: 

Aurrean ditugun edo sortzen ditugun testuaren ezaugarri, antolaketa eta formatuari egokitu. 

Testuaren antolaera grafikoa kontuan hartu beraren eraketa antzemateko edo gauzatzeko, 

eta atalak, zerrendak eta azpimarratuak hautemateko eta seinalatzeko. 

Ideiak koherentziaz antolatu (denboran, espazioan eta logikan). 

Komunikazio-asmoa betetzeko behar den informazioa eta informazio adierazgarria eman. 

 
Lotura eta erreferentzia baliabideak. Hitz-jarioa: 

    Diskurtsoan aurrera egingo dela adierazteko, diskurtso-markatzaileak eta intonazio egokia 
erabili. 

Mezua kokatzeko denborazko eta lekuzko esamoldeak erabili. 

Beharrezkoak  ez  diren  errepikapenak  saihetsi  ordezkapen-baliabideak  erabiliz  (elipsia, 
izenordainak, adberbioak). 

Lokailuak eta puntuazio-zeinuak malgutasun dezenterekin erabili. Zerbait 

intonazioaz edo marka grafikoz indartu. 

Testu osoaren denborazko koherentziari erreparatu. 

Estrategia egokien bidez mailari dagozkion testuak erraz ulertzen trebatu. 
 
Gaitasun soziolinguistikoa 
Hizkuntza erabiltzean, hizkuntzaren gizarte dimentsioa ulertzen eta praktikan jartzen da 
inplizituki. Alderdi soziokulturalek (ordutegiak, jokamoldeak, festak, aisialdiko jarduerak, 
zeremoniak, gizarte egitura, historia…) errealitateaz dugun iritziaren berri ematen duten 
baloreak, sinesmenak eta jarrerak dituzte barnean. Horietara ohitzeak kulturen arteko gaitasun 
aberasgarria sortzeaz gain, herrian eta helburu den hizkuntzaren kulturako pertsonekin egoki 
jokatzen laguntzen du. 

 
Gizarte harremanak: formaltasuna/informaltasuna, tartea/hurbiltasuna, hierarkia 

Egoeraren araberako gizarte formula egokiak erabili. 

Ezezagunekin kulturaren beraren jarrera eta hizkera propioak hartu (jarrera, begiradak, 
distantziak, eguraldiari buruzko galderak, isiltasuna). 

 
 
 



 

 

 

    Nork bere kulturaz kanpoko keinuen esanahia ezagutu (eskua eman, musuak, distantziak, 
begietara begiratu ala ez) eta horiek erabiltzen hasi. 

 

Hizkuntza estandarra eta aldaerak 

Egoera formalak eta ez formalak bereizi eta helburu den kulturaren ohituren arabera jokatu. 

Erabiltzen diren iturrien ahozko eta idatzizko hizkeraren arteko ezberdintasunak ezagutu. 
 

Kultura erreferenteak 

Maiz gertatzen diren interferentzien zentzu bikoitza edo itsusia ezagutu. 

Eguraldiari buruzko esamoldeen balio zehatz edo erlatiboa ezagutu. 

Beste kulturan mingarriak edo tabu diren alderdiak eta adierazleak ezagutu. 

Testuinguruaren araberako ohiko esamolde eta esaeren esanahia ezagutu. 

Esamolde usuen esanahi bikoitza ezagutu. 

 
Gaitasun linguistikoa 
Fonologia, ortografia eta gramatika gaitasun linguistikoak komunikatzeko bitartekoak dira, eta 
ariketetan erabiliz ikasten dira. 

 
 

EDUKI MORFOSINTAKTIKOAK. 
 
Perpaus bakuna. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Perpaus motak, osagaiak eta osagaien kokapena (ordena zuzena eta zeharkakoa) (berrikusi 
eta finkatu). 

- Baiezkako adierazpen perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Galde-perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Aginte-perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Harridura perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Ezezko perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Komunztadura fenomenoak (berrikusi eta finkatu). 
- Izen sintagmako genero, numero eta kasu komunztadura: 
- Subjektua eta atributua (generoa, numeroa eta kasua); 
- Subjektua eta predikatua (aditzaren iraganeko pertsona, numeroa, generoa) 

 
Perpaus elkartuak. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Perpaus koordinatuak. 

- Perpausak emendiozko juntagailuekin:  и, да, ни... ни. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Perpausak aurkaritza juntagailuekin: а, но, да, однако. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Perpausak juntagailu hautakariekin: то... то, или (иль). 
- Puntuazio-zeinuen erabilera perpaus koordinatuetan. 

- Mendeko perpausak. 
- Perpaus motak. 

- Subjektu-perpausak. 
- Subjektu-perpausetan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak. 

- Perpaus osagarriak. 
Perpaus osagarrietan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak: чтобы, кто, что, 

какой, чей, сколько, где, куда, откуда, когда, как, почему, зачем, ли. 
- Perpaus determinatzaileak. 

- Perpaus determinatzaileetan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak: что, 
чтобы, который, какой, чей, где, куда, откуда, когда. 

- Predikazio-perpausak eta juntagailuak. 



 

 

 

- Leku-perpausak eta juntagailuak. 
- Denbora-perpausak: 

- aurrekotasuna: перед тем как, до того как, пока не; 
- ondokotasuna: после того как, когда; 
- aldiberekotasuna: когда, пока. 

- Helburu-perpausak eta чтобы juntagailua. 
- Kausazko perpausak eta потому что, так как juntagailuak. 
- Ondorio-perpausak eta поэтому juntagailua. 
- Moduzko perpausak eta как, что, чтобы, будто juntagailuak. 
- Konparazio eta kantitate perpausak eta настолько..., что; так..., как; как будто 

juntagailuak eta juntagailu-hitzak. 
- Baldintzazko perpausak eta если, если бы juntagailuak. 
- Kontzesiozko perpausak eta хотя, несмотря на то что juntagailuak. 

 
- Estilo zuzena eta zeharkakoa. 

- Estilo zuzena zehar-estilo bihurtu. 
- Zehar-estiloko juntagailuak: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли. 

 
Izenak eta izenondoak. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Izena. 

- Genero: maskulinoa, femeninoa, neutroa; flexio erregularra eta irregularra; komuna 
(jarraipena). 

- Numeroa: singularra eta plurala; flexio erregularra eta irregularra; forma aldaezinak 
(jarraipena). 

- Kasua: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, instrumentala, preposiziozkoa 
(jarraipena). 

- Kasuen funtzio nagusiak. 
- Genitibo kasua. 

- Genitiboa много, мало, немного, сколько, несколько hitzen ondoren. 
- Genitiboa ezezkako aditz iragankorren ostean. 
- Genitiboa konparaziozko adjektiboen eta adberbioen ostean. 

- Datibo kasua. 
- Datiboa aditz inpertsonalekin (jarraipena). 
- Datiboa preposizioekin mugimendu-aditzen ostean: идти-ходить, ехать-ездить, 
подойти-подходить, подъехать-подъезжать, пройти-проходить, проехать- 
проезжать. 

- Datiboa preposizioekin (beste kasu batzuk). 
- Akusatibo kasua. 

- Norabide-akusatiboa mugimendu-aditzekin: идти-пойти, ехать-поехать, 
приходить-прийти, приезжать-приехать. 

- Akusatiboa preposizioekin. 
- Kasu instrumentala. 

- Ekintzaren bitarteko instrumentala. 
- Instrumentala preposizioekin. 

- Modifikatzaileak. 
- Aurrizki nagusien aurkezpena. 
- Atzizki nagusien aurkezpena. 
- Artizkiak izen elkartuetan: -о-, -е-. 

- Adjektiboa 
- Motak. 
- Generoa: maskulinoa, femeninoa, neutroa. 
- Numeroa: singularra eta plurala. 
- Kasua: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, instrumentala, preposiziozkoa. 
- Forma. 

- luzea eta erabilera. 
- laburra eta erabilera. 

- Gradua. 
- positiboa. 

- Absolutua (быстрый). 



 

 

 

- Erlatiboa (не очень быстрый). 
- Konparatiboa. 

- Nagusitasun arrunteko konparaziozkoa (быстрее). 
- Superlatiboa. 

- Superlatibo konposatua (самый быстрый). 
- Modifikatzaileak. 

- Aurrizki nagusien aurkezpena:  наи-, пре-. 
- Atzizki nagusien aurkezpena: -н-, -енн- (-онн-),  -ск-,  -ан- (-ян-), -еньк- (-оньк-), -оват- (-

еват-). 
- Artizkiak adjektibo elkartuetan: -о-, -е-. 

 
Determinatzaileak. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Zenbatzaileak. 

- Zenbatzaile kardinalak (jarraipena). 
- Izenarekin nola erabili. 
- Izenarekin eta izenondoarekin nola erabili. 
- Deklinabidea. 

- Zenbatzaile ordinalak (jarraipena). 
- Deklinabidea. 

- Zenbatzaile multzokariak (jarraipena). 
- Deklinabidea. 

 
Izenordaina. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Pertsona izenordainak. 
- Edutezko izenordainak. 
- Izenordain erakusleak. 
- Izenordain determinatzaileak: сам, самый, весь. 
- Galde-izenordainak (aurreko mailari dagozkion edukien berrikusketa eta kasu berrien 
hurbilketa). 
- Izenordain zehaztugabeak. 

- -то, -либо, -нибудь, кое- partikulekin. 

 
Aditza. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Iragankortasuna eta iragangaiztasuna (jarraipena). 
- Modua. 

- Agintera (jarraipena). 
- Baldintzazkoa edo subjuntiboa. 

- Aspektua (aurreko mailari dagozkion edukien berrikusketa eta kasu berrien hurbilketa). 
- Burutugabea: iraupenekoa, ohiturazkoa, abiakaria, amaierakoa. 
- Burutua: puntuala, ondoriozko abiakaria, ondoriozko amaierakoa, ekintza burutua. 

- Denbora (jarraipena). 
- Denboren erabileraren berezitasunak. 

- Orainaldia. 
- etorkizuneko balioarekin. 
- iraganeko balioarekin. 

- Etorkizun sinplea. 
- etorkizuneko balioarekin. 
- iraganeko balioarekin. 

- Boza (jarraipena). 
- Mugimendu-aditzak. 

- Aurrizkirik gabe. 
- Norabide bakarreko mugimendu-aditzak (I. taldea) (идти, ехать, бежать, лететь, 
плыть). 
- Hainbat norabidetako mugimendu-aditzak (II. taldea)  (ходить, ездить, бегать, 
летать, плавать). 

- Aurreizkiekin: в- (во-),вз- (взо-), вс-, при-, под- (подо-), раз- (разо-), рас, до-, пере-, про-, о- 
(об-, обо-), за-, вы-, у-. 

 



 

 

 

- ––ся partikuladun aditzak. 
- ––ся partikuladun aditzen esanahi nagusiak. 

- Aditz-aurrizkien balio nagusien hurbilketa. 
- Aditzaren forma ez-pertsonalak. 

- Infinitiboa. 
- Erabilera nagusiak aditzekin. 
- Erabilera nagusiak predikazio-aditzondoekin. 
- Forma laburreko izenondoekin nola erabili. 

 
Aditzondoa. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Motak: nolakotasuna (ясно, хорошо), modua (edo era) (по-французски), kantitatea eta 
gradua (немного), lekua (наверху), denbora (утром, теперь), kausa (недаром), helburua 
(нарочно), galdera eta harridura (как, когда, сколько), ezeztapena eta baieztapena (да, не, 
тоже да, тоже нет), ordena (сначала, потом). 

- Gradua. 
- positiboa. 

- Absolutua (быстро). 
- Erlatiboa (не очень быстро). 

- Konparatiboa. 
- Nagusitasun arrunteko konparaziozkoa (быстрее). 

- Predikazio-aditzondoak. 
- pertsonen egoerari eta sentsazioei buruzkoak (холодно, больно, скучно). 
- naturaren egoerari eta ingurumenari buruzkoak (душно, жарко, тесно). 
- beharrari, posibilitateari eta ekintzaren ezintasunari buruzkoak (нужно, можно, нельзя). 
- ekintzaren denborari buruzkoak (рано, поздно, пора, время). 

- Adberbio negatiboak: нигде, никогда. 
- Galdera-aditzondoak eta erlatiboak: где, куда, как, сколько, почему. 
- Aditzondo erakusleak: так, отсюда. 

- Aditzondo-lokuzioak. 
 
Lokailuak. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Preposizioak eta preposizio-lokuzioak. 

- Motak: lokatiboak, denborazkoak, kausazkoak, helburuzkoak, komitatiboak (c), edutezkoak 
(y). 

- Juntagailuak eta juntadura-lokailuak (berrikusi eta forma berriak sartu). 
- Azalpen- juntagailuak. 
- Juntagailu adbersatiboak. 
- Atribuzio-juntagailuak. 
- Kontzesiozko juntagailuak. 
- Konparaziozko juntagailuak. 
- Baldintza-juntagailuak. 
- Kausazko juntagailuak. 
- Helburuzko juntagailuak. 
- Emaitza-juntagailuak. 
- Denbora-juntagailuak: 

- Aurrekotasuna: перед тем как, до того как, пока не; 
- Ondokotasuna: после того как, когда; 
- Aldiberekotasuna:  когда, пока. 

- что eta чтобы juntagailuen erabilera. 
- Zehar-estiloko juntagailuak: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли 

- Partikulak. 
- Beste hitz batzuen esanahiei hainbat ñabardura ematen dizkieten partikulak. 

- galdetzaileak. 
- harridurazkoak. 
- murriztaileak. 
- goratzekoak: ведь, все-таки, даже. 
- zehaztasunezkoak: именно, как раз. 

- erakusleak (jarraipena). 



 

 

 

- - не ezezkakoa (jarraipena). 
- Hitz berriak sortzeko partikulak. 

- не, ни partikulak. 
- - бы partikula. 

- Interjekzioak (sarrera). 
 
Fonetika, fonologia eta ortografia edukiak. 

 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Fonologia. 

- Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta sortu. 
- Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 
- Posizio erlatiboaren araberako elkarrekikotasuna. 

- Ortografia. 
- atzerriko hitzena. 
- zenbatzaileenak. 
- partikulenak. 
- Karaktereen erabilera hainbat formatan (letra larriak, xeheak, etzanak, etab). 
- Ortografia-zeinuak (puntua, koma, bi koma, azentua, parentesia, dieresia, kakotxak, 

gidoia, marra). 
- Ohiko erabilerako zeinuak. 
- Letra larrien erabilera. 

- Talde fonikoak: intonazioa (jarraipena). 
- Prozesu fonologikoak (gortzea, asimilazioa, bokalen murrizketa, palatalizazioa, bokalen eta 
kontsonanteen txandaketa, etab.). (jarraipena). 
- Laburdurak eta siglak. 
- Puntuazioa. 

- Zehar-estiloko puntuazioa. 
- Perpaus bakunetako puntuazioa. 

- Antzeko atalak dituzten perpausetako puntuazioa. 
- Perpaus elkartuetako puntuazioa. 

- Perpaus koordinatuetako puntuazioa. 
- Menpeko perpausetako puntuazioa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


