TPAIWMATI,TKÀ ; DE GEBIEDEN}E \MIJS
Er zijn 2 vornen van de imperatief : enkv en mv ; het mv wordt ook gebruikt als
beleefdheidsvorm.

Vorming van de imperatief
(vertrek van de presensstam: 3" pers mv t.t. rnin uitgang*yr, -lol, ar, xr)
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?I na n:edeklinker indien uitgang
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ronopr{rb
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b na rnedeklinker indien uitgang in i" p
enkv niet betoond
craBHTb

- our4 crar(xr)

: craB6 , craBbre

opgepast ! in dit laatste geval wel uitgang I,ï indien 2 medeklinkers op elkaar
volgen in de presensstarn :
HAIïGMHI{Tb

-

OÍ1I{

HaIIOMHÍT

Andere voorbeelden

: HaIIOMHI4, I{aIIOMHHTe

:

cEpoor{Tb : cnpocH } cllpocrrTe
cKa3aTb: cKaïfit , cKaxHTe
pacoBars : pmcyË, pracyfire
nI{CATb : nHItrIlI ? III/IUIPITê
BCTaTb : BCTaFrb, BCTSHbTe

Uifzonderingen

:

'W'erkw

met in de stam -AaBa, -craBa, -3HaBa vorínen de imperatief vanuit de
infinitiefstaÍn {: inf - rn) en niet vanuit de presensstam :

&aaar:r: ÀasaË , gar;ail;e
BcraBarË : scraeaË, rcraaaËre
y3nararb : ysnaeaà, y:HanaËre
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Andere uitzsnderingen

:

ïïr{Tb : IïeH, Iïe}rue

ecT'b:errrbr€IrrbTe

6rrrr :6ygr,6ygrre
ÀarË : ÀaË".qaËre

Werlcwosrden op --cfl ;
Na klinker : cË,, na medeklinker en

- ft : cx

r{r{Tbcr : rrl4cb, yquTecÉ
roToBHTbc-s : roToBbcg, foTOBbTecÉ
pa3Àerarbc.s : pa:4enaftcr, pa3ÀesaËTecs
ogeearbcs : ogeraácÍ, oÀeBaËrecs

Om mensen uit te nodigen samen iets te doen gebruikt men vaak de vorm
ilanaïa,, ganaËre gevoigd door : de

inf. van een impf ww.

:

:

ganafi nrparb e $yr6o.r, gaeaËre yqurË qpaMMarrary
Aasafi , gaeaËre gevolgddoor :
&arrafr noËAëna B Kr4ïJo

1'p mv van een perf ww. :

, panaitre rrororopniu

o nrobsri

Om een gebod of bevel aan derden uit te drukken gebruikt men

l{ycm {spreektaal) gevolgd door de 3" p enkv

:

:

rrycrcaË {schrijftaal)

Oxer xoríer arparb - IIycru (oa) arpaer
llycru Kars orr{poer orcso !

!

Oproepen en felieitaties wcrden uitgedrukt door het partikel

fia:gpaecreyer nrnp

-ta

:

!
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llet gebruik van de aspecten in de imperatief

:

trmperfectief : wanneer de handeling herhaald moet worden

:

Tpvt pa:a B Àeub rïpï4r{r{MaËte xexapcreo, ryrnËre {iepeÀ cr{o&r, rcyxraËre

Spyr*r,

oBorr{H.

Perfectief : wanneer het resultaatvande handeling belangrijk is en niet het
proces ;

Cxaxure, rrolxaJryïucr4 y Bac ecr* yre6ur,{K pyccKoro ssuxa
lÍoreaxste, rtaxlaxyirtr a.

?

Imperfectie: om langdurige of regelmatige handelingen uit te dmkken

I{ero*r orÀarxaËTe, rrJraBafrre, caíupaËrc

:

.sroÀËr

Perfectief : om eeírnalige handelingen, die moeten afgewerkt worden, uit te
drukken:

Orseca nocyÀy

B KoMHary,

rrocraBb qaruKr4 a

lmperfectief : orn een verzoek uit te drukken

ilxa$.

:

Bxognre, pa3ÀeBaËrecr, npoxoÀHTe B KoMHary.

Perfectief : om een bevel uit te drukken
BoËxn ! lïaxeruy

tx

ono:gan

:

?

tsij negatie gebruikt rnen bijna attijd imperfeotieve \Mwn.
He pa-:roeapxeaËre ! He nryntnre

:

!

Enkel \MaÍlneer de spreker vreest dat een niet gewenste handeling zou kunnen
gebeuren, gebruikt men perfeetieve w\ryfi. :
He ynagn ! He :a6yxr ! He cnonaafi !
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