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ՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյան    ածականներիածականներիածականներիածականների    ևևևև    մակբայներիմակբայներիմակբայներիմակբայների    
հհհհամեմատականամեմատականամեմատականամեմատական    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

    
ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. խոսքի մասերի ընդհանրությունները և 

տարբերությունները, գրաբարի բառապաշարը, փոխառյալ բառեր, բառա-
կազմության օրինաչափություններ, բառային ներթափանցումներ միջին 
հայերենից, արդիհայերենյան բառեր, խոսքի մասերի տարասեռ փոփո-
խակումներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Լեզվական բոլոր մակարդակներում միջին հայերենի լեզվական իրո-
ղությունների քննությունն ու վերլուծությունները զիջում են գրաբարին և 
աշխարհաբարին: Բնական է, որ լեզվի պատմության այդ շրջանում պարզ 
կազմությամբ խոսքի մասեր չէին կարող առաջանալ, որովհետև արմա-
տաստեղծական գործընթացն ավարտվել էր անհիշելի ժամանակներում: 
Ուստի միջինհայերենյան ածականներն ու մակբայները կա՛մ բաղադրյալ 
կազմություն ունեն, կա՛մ փոխառություններ են՝ այդ շրջանում կատար-
ված, կա՛մ գրաբարյան բառերի պատմական հնչյունափությամբ առաջա-
ցած տարբերակներ են: Սույն հոդվածի շրջանակներում նպատակադրել 
ենք տարբերակել միջինհայերենյան գրավոր աղբյուրներում հիշատակ-
ված ածականների և մակբայների խոսքիմասային ընդհանրությունները և 
տարբերությունները, ճշգրտել դրանց սահմանները և փորձել որոշ մեկ-
նաբանություն տալ այն բառերին, որոնք միաժամանակ և՛ ածական են 
դիտվել, և՛ մակբայ միջինհայերենյան երկհատորանոց բառարանում:  

Ածականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունը: Հովհաննես 
Բարսեղյանը «Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը» մենագրության մեջ 
բառերի իմաստագործառական հատկանիշը դիտարկում է խոսքիմա-
սային դասակարգման ընդհանուր հիմունք. «….բառերի հիմնական քե-
րականական հատկանիշների հիմքում ընկած են նրանց բառային 
իմաստները, և բառերի իմաստային հիմնական խմբերը տարբեր լեզու-
ների համար հանրույթային (ունիվերսալ) արժեք ունեն, .... խոսքի 
մասերի բոլոր կարգի դասակարգումների մեջ հիմնականը շարունակում 
է մնալ բառերի իմաստային դասակարգումը»1: Լեզվաբանն առանձնաց-

                                                                 
1 Հ. Բարսեղյան, Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

1980, էջ 365: 
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նում է խոսքիմասային իմաստ ունեցող բառերը կամ հիմնական խոսքի 
մասերը և այդ առթիվ գրում է. «Մենք քանիցս վերահաստատել ենք 
խոսքի մասերը նախադասության մեջ տարբեր պաշտոններում քերակա-
նորեն մասնագիտացած բառակարգեր ճանաչելու տեսակետը: Այդ 
ըմբռնմամբ բառային և խոսքիմասային իմաստների կապը մասի և 
ամբողջի սովորական հարաբերություն չէ, բառային իմաստը խոսքիմա-
սային իմաստի մասնավոր դրսևորումը չէ, խոսքիմասային իմաստն էլ ոչ 
թե բառային իմաստների ընդհանրացում է, այլ այդ իմաստների հիման 
վրա նրանց մշտական ստանձնած հիմնական (առաջնային) գործառու-
թյունների իմաստային ընդհանրացումն է: Հետևաբար խոսքիմասային 
իմաստները բառային իմաստների կապակցելիության և լրացականու-
թյան քերականական (շարահյուսական) հատկանիշներն են»2: Հ. Բար-
սեղյանը հիմնական խոսքի մասերը բաաժանում է երկու խմբի՝ ա) անուն 
խոսքի մասեր և բ) դերանուն խոսքի մասեր: Անուն խոսքի մասերի մեջ 
քննում է գոյականը, ածականը, բայը, մակբայը: Սույն հոդվածի շրջանակ-
ներում մեզ հետաքրքրողը գիտնականի վերաբերմունքն է ածական-
մակբայ խոսքի մասերի ընդհանրության և տարբերության նկատմամբ: 
Սրանք երկուսն էլ հատկանիշ ցույց տվող խոսքի մաս են: Ածականը 
կայուն հատկանիշ ցույց տվող խոսքի մաս է: Վկայակոչելով Ա. Մարգար-
յանին, թե ածականի իմաստային հիմունքը որակի հասկացությունն է՝ 
Հ. Բարսեղյանը գրում է. «Դրա համար էլ բուն ածականները որակական 
ածականներն են, որոնք առարկաներին էապես հատուկ, նրանց մեջ եղող 
ներքին կամ արտաքին հատկանիշների անուններ են…. Առարկային 
վերագրվող որակային հատկանիշը, որպես խեսքիմասային իմաստ, 
ածական անվան բառաքերականական, շարահյուսական առանձնահատ-
կությունն է»3: Հ. Բարսեղյանը իրավացիորեն նկատում է, որ բայը փո-
փոխվող հատկանիշ է ցույց տալիս, և «….գոյականին ստորադասվելու 
դեպքում նյութական նշանակության բառերի իմաստային աստիճանա-
կանության մեջ մակբայը կդրվի ստորին աստիճանի վրա: Կստացվի 
առարկաների կապակցելիության հետևյալ ստորակարգությունը՝ առար-
կայականություն-հատկանշայնություն (կայուն հատկանիշ – փոփոխվող 
հատկանիշ) – հատկանիշի հատկանշայնություն: Խոսքի մասերի լրացա-
կան հարաբերությունների մեջ, ուրեմն, մակբայը դառնում է բայի և ածա-
կան անվան իմաստային, ապա և շարահյուսական լրացում»4:  

                                                                 
2 Անդ, էջ 465: 
3 Անդ, էջ 479:  
4 Անդ, էջ 493:  
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Ածականի շարահյուսական կիրառությունների մասին խոսելիս 
Մ. Ասատրյանը նշում է հայերենին հատուկ մի առանձնահատկություն, 
որ գալիս է դեռևս գրաբարից: Ըստ այդմ` հայերենի որակական ածական-
ների մի զգալի մասը գործածվում է ոչ միայն գոյականների, այլև բայերի 
հետ: Ուրեմն ածականը հայերենում կարող է ունենալ նաև մակբայական 
կիրառություն5: Մ. Ասատրյանն արձանագրում է, որ քերականների մի 
մասի (Մ. Աբեղյան, Է. Աղայան) կարծիքով, երբ ածականները գործած-
վում են որպես պարագա, առնվում են իբրև առանձին տեսակի բառեր՝ 
մակբայներ, իսկ այլոց (Գ. Սևակ, Ս. Աբրահամյան) կարծիքով, անկախ 
այն բանից՝ գոյականի թե բայի հետ են գործածվում, մնում են որպես 
ածական և մակբայ համարվել չեն կարող: «Հարցի այս տարբեր լուծում-
ները պայմանավորված են նրանով, թե խոսքի մասերի դասակարգման 
ժամանակ էակա՞ն, թե՞ երկրորդական դեր է հատկացվում բառերի կիրա-
ռություններին, այսինքն՝ խոսքի մասերի որոշման շարահյուսական 
հիմունքին ….կարծում ենք, որ ճիշտ պետք է համարել առաջին տեսա-
կետը: Լեզվական փաստերը ցույց են տալիս, որ հայերենում ածականն ու 
մակբայը շատ դեպքերում ձևաբանորեն տարբերակված չեն և պետք է 
որոշվեն ըստ շարահյուսական կիրառության»6:  

Հ. Բարսեղյանի և Մ. Ասատրյանի կարծիքները ծավալուն շարադ-
րանքով ներկայացրինք՝ հաշվի առնելով, որ նրանց գրքերում ամփոփված 
են մինչև իրենց ապրած ժամանակաշրջանն ընկած բոլոր լեզվաբանների 
կարծիքները: Գևորգ Ջահուկյանի դասակարգումներից վերջինին կանդ-
րադառնանք ստորև:  

 
Միջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումը    

Միջինհայերենյան բնագրերում հիշատակված ածականները և մակ-
բայները ուսումնասիրել ենք և փորձել պարզել, թե բառարաններում ի՛նչ 
մոտեցմամբ են նույն բառի մեջ երկու խոսքի մասի հատկանիշներ 
վերագրել:  

Այդ բառերի թիվը 226 է, որից շուրջ 90-ը հիշատակված է նաև «Նոր 
բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանում (դրանք շեղագիր նշվածներն 
են): Դրանց մի մասը «Աստվածաշնչից» է, մի մասն էլ միջին հայերենին է 
անցել ավելի ուշ՝ գրաբարի ետդասական շրջանից: Ահա այդ բառերը. 

                                                                 
5 Տե՛ս Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, 

հ. Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, էջք 9-10: 
6 Մ. Ասատրյան, անդ, էջ 11: 
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 ԱԶՈԽԱԽԱՌՆ, ա/մ, ԱԺԱՆ, ա.մ, ԱՂԾՐԻ, ա/մ, ԱՆԱՂԵՐՍ, ա/մ, 
ԱՆԱՍՊԱՐ, ա/մ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ա/մ, ԱՆԳԻՆԻ, ա/մ, ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ա/մ, 
ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ա/մ, ԱՆԳՕՏԻ, ա/մ, ԱՆԵՐԵՒ, ա/մ, ԱՆԺԱԺ, ա/մ, 
ԱՆԼՐԱՊԷՍ, ա/մ, ԱՆԽԱՆՁ, ա/մ, ԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴ, ա/մ, ԱՆԿԱՀ, ա/մ, 
ԱՆԿԱՄԱՅ, ա/մ, ԱՆՀԱԼ, ա/մ, ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ, ա/մ, ԱՆՁԷԹ, ա/մ, 
ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ, ա/մ,ԱՆՄԱԶ, ա/մ, ԱՆՄԱԽԱՂ, ա/մ, ԱՆՇՆՈՐՀՔ, ա/մ, 
ԱՆՉՈՒԱՆ, ա/մ, ԱՆՊԱՊ, ա/մ, ԱՆՊԱՏԱՆ, ա/մ, ԱՆՊԱՐՈՆ, ա/մ, 
ԱՆՊՈՉ, ա/մ, ԱՆՍԻՒՆ, ա/մ, ԱՆՍԼԵՀ, ա/մ, ԱՆՎԱԽՇ, ա/մ, ԱՆՎԱՐՏԻ, 
ա/մ, ԱՆՎՃԻՌ, ա/մ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ա/մ, ԱՆՎՐԻՊԱԿ, ա/մ, ԱՆՏԷՐ, 
ա/մ, ԱՆՏԻԱԹԻԿ, ա/մ, ԱՆՓԱԼԱՆ (պարս.), ա/մ, ԱՆՓԵՏՈՒՐ, ա/մ, 
ԱՆՓՈՒՇ, ԱՇՔԱՐԱՅ (պարս.) ա/մ, ԱՊԱՄՈՐԹ, ա/մ, ԱՊԼԱՀ (արաբ.), 
ա/մ, ԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌ, ա/մ, ԱՐԱՊԵՐէՆ (ԱՐԱՊԿԵՐԷՆ), ա/մ, 
Արեւանման, ա/մ, ԱՐԹՈՅՆ, ա/մ, ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ, ա/մ, ԱՓԱՉԱՓ, ա/մ, 
ԱՓՍՈՍԱԼԻ, ա/մ, ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ, ա/մ, ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ, ա/մ, 
ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ, ա/մ, ԲԼՐԱԿԵՐՊ, ա/մ, ԲՈԼՈՐԿԵԿ, ա/մ, ԲՈԿԻԿ, 
ա/մ, ԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌ, ա/մ, ԳԻՆՈՎ, ա/մ, ԳՆԴՂՈՒԿ, ա/մ, ԳՈՑ, ա/մ, 
ԳՕՏԵԼՈՅԾ, ա/մ, ԴԺԱՐ, ա/մ, ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ, ա/մ, ԵՐԱԿԱՁԵՒ, ա/մ, 
ԶԱՐՀՈՒՐԱԳԻՆ, ա/մ, ԸՂՁԱԼԻՑ, ա/մ, ԹԱժԱ / ԹԱԺԱՀ / ԹԱԺԱՅ 
(պարս.), ա/մ, ԹԱՄԱՄ (արաբ.), ա/մ, ԹԱՄԻԶ (պրսկ.), ա/մ, 
ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ, ա/մ, ԹԱՐՊԵՂ (պրսկ., արաբ.), ա/մ, ԹԱՒԱԼԱԿ, ա/մ, 
ԹԱՓՕՐ, ա/մ, ԹԵՐԱԿ, ա/մ, ԹԵՐԱՏ, ա/մ, ԹԵՐԽՈՐՈՎ, ա/մ, ԹԵՐՆՄԱՇ, 
ա/մ, ԹԵՒԱԹԱՓ, ա/մ, ԹԸԽԱԾ, ա/մ, ԹՈՒՐՔԵՐԷՆ, ա/մ, ԺՐԱՊԷՍ, ա/մ, 
ԻԼԱԽԵՐԷՆ, ա/մ, Ի ԼՄԱՆ, ա/մ, ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ, ա/մ, Ի ՓԱԿՄԱՆ, ա/մ, Ի 
ՔԱՇ, ա/մ, ԼԱԼԱԿԱՆ, ա/մ (գբ.-ում՝ գ.), ԼԱԼԱԳԻՆ, ԼԱԼԻ, ա/մ, 
ԼԱՅԵԽ/ԼԱՅԵՂ (արաբ., պրսկ.), ա/մ, ԼԻԱԼԻՐ, ա/մ, ԼԻՔՆ, ա/մ, 
ԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆ, ա/մ, ԽԱԶ ԽԱԶ, ա/մ, ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ, ա/մ, 
ԽՈԼՈՌ/ԽՈԼՈՐ, ա/մ, ԽՈՍՏԱՒ, ա/մ, ԽՈՐՈՒ, ա/մ, ԽՈՐՈՒԿ, ա/մ, 
ԽՈՑԱԼԻՑ, ա/մ, ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ, ա/մ, ԽՊԱՆ, ա/մ, ԽՌՈՒԱԳՈՅՆ, 
ա/մ, ԽՕՇ (պրսկ.), ա/մ, ԾԱՄԱԿՏՈՒՐ, ա/մ, ԾԱՅՐԱՍՈՒՐ, ա/մ, ԾԱՆԴՐ, 
ա/մ, ԾԱՆՏՐ, ա/մ, ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ, ա/մ, ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ/ ԾՈՒՌ ՈՒ 
ՄՈՒՌ, ա/մ, ԾՎԷՆ ԾՎԷՆ, ա/մ (գբ.-ում՝ գ.), ԿԱՄԱՏ(Ք), ա/մ, 
ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ, ա/մ, ԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿ, ա/մ, ԿԻՊ, ա/մ, 
ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ, ա/մ, ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ, ա/մ, ԿԻՍԱՒԷՐ, ա/մ, 
ԿՈՂՄԱՒՈՐ, ա/մ, ԿՈՒՇՏ, ա/մ, ԿՈՒՊՂ, ա/մ, ԿՊՐԱՏԵՍԱԿ, ա/մ, 
ԿՌՈՒՆՁ, ա/մ, ԿՍԿԾԱԳԻՆ, ա/մ, ԿՑԻԿ, ա/մ, ՀԱԿԱՌ, ա/մ, 
ՀԱՆԳԻՏԱՊԷՍ, ա/մ, ՀԱՆԴԱՐՏ, ա/մ, ՀԱՌԱՉԱԳԻՆ, ա/մ, 
ՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ, ա/մ, ՀԱՒԱՔ, ա/մ, ՀԱՒՍԱՐ, ա/մ, ՀԵԶԱՇԱՐԺ, ա/մ, 
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ՀԵԶՈՒԿ, ա/մ, ՀԵԾԱԾԱԳԻՆ, ա/մ, ՀՈՌՄԵՐԷՆ, ա/մ, ՀՈՔՎՑՆՈՐ, ա/մ, 
ՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼ, ա/մ, ՁԱԳՈՒՁՈՒ, ա/մ, ՁԻԱՊՈՒՐ, ա/մ, ՂԵՂԱՆ, ա/մ, 
ՂՈՐԴ, ա/մ, ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ, ա/մ, ՃԵՆՃԵՐԱԼԻ, ա/մ, ՄԱՆԷՄԱՆ, ա/մ, 
ՄԱՆՏՐՏԻԿ, ա/մ, ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ, ա/մ, ՄԱՐԳԱՐՏՕՐԷՆ, ա/մ, 
ՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐ, ա/մ, ՄԵՆԱԿԱՆ, ա/մ, ՄԵՐԿԻԿ, ա/մ, ՄԹՎԻՆ, ա/մ, 
ՄԻԱԳՈՒՄԱՐ, ա/մ, ՄԻԱԴԵՀ, ա/մ, ՄԻԱՉԱՔ, ա/մ, ՄԻԱՑԵՂ, ա/մ, 
ՄՇԻՆՋԵՆԱՒՈՐ, ա/մ, ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ, ա/մ, ՄՈՎՍԷՍԱԲԱՐ, ա/մ, 
(եկեղեց.), ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ, ա/մ, ՄՈՒՖՏԱ (արաբ.) ա/մ, ՅԱՄԵՐԱՄՍ, 
ա/մ, ՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆ, ա/մ, ՅԵՄ, ա/մ, ՇԱԽ ՇԱԽ (պրսկ., ճյուղ) ա/մ, ՇԵՐՏ 
ՈՒ ՓԵՐԹ, ա/մ, ՇԻՏԱԿ, ա/մ, ՇՆՍԱՏԱԿ, ա/մ, ՇՈՂՀԱՐ, ա/մ, ՇՈՂ ՇՈՂ, 
մ.ա., ՈՂՈՐՄՈՒԿ, ա/մ, ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ, ա/մ, ՈՒԺԸՆԴԱԿ, ա/մ, ՈՒԺՈՎ, 
ա/մ, ՈՒԺՈՎԿԵԿ, ա/մ, ՈՒՂԵՂ, ա.մ, ՈՒՂՈՒՐ (պրսկ. թուրք.), ա/մ, 
ՈՒՂՈՒՐԴ, ա/մ, ՈՒՇԱԹԱՓ, ա/մ, ՉԱՐԱԾԱՂԻԿ, ա.մ, ՉՈՐԵՔՊԱՏԻ, ա/մ, 
ՉՈՐՍՈՏՆԻ, ա/մ, ՊԱԼԱՇ (արաբ.), ա/մ, ՊԱՂԱՏԱԳԻՆ, ա/մ, ՊԱՌԱԿ, 
ա/մ, ՊԱՏՐԱՍՏԻԿ, ա/մ, ՊԱՐԱՊԱ Ր (պրսկ.), ա/մ, ՊԱՐԶԵՐԵՍ, ա/մ, ՊԷՆ 
ՈՒ ՊԷՆ, ա/մ, ՊԷՈՒՄԷՏ, բէումէտ (պրսկ.), ա/մ, ՊԷՎԱԽՏ (պրսկ.) ա/մ, 
ՍԱԼԱՐ, ա/մ, ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ, ա/մ, ՍՄԲԱԿԱԾ, ա/մ, ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ, ա/մ, 
ՍՊՐԿԻԿ, ա/մ, ՍՏՈՅՔ (գրբ. ստոյգ), ա/մ, ՍՏՈՒԳ (գրբ., ստոյգ), ա/մ, 
ՍՐԱԽՈՑ, ա/մ, ՍՐՏՈՎ, ՎՏԱԿՕՐԷՆ, ա/մ, ՏԱԿ ՏԱԿ / ՏԱԿՏԱԿ, ա/մ, 
ՏԱՃԿԵՐԷՆ, ա/մ, ՏՐԱԲԱՆ, ա/մ, ՏՔՈՒՆ, ա/մ, ՑԵՂՈՒՑԵՂ / ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ, 
ա/մ, ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂԱՑ, ա/մ, ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ, ա/մ, ՓԱՐՍԻ, (պրսկ.), ա/մ, 
ՓՆՏՈՐ, ա/մ, ՔԱՂՑԱԾ, ա/մ, ՔԱՂՑՐԱԳԻՆ, ա/մ, ՔԱՄ (պրսկ.), ա/մ, 
ՔԸՄՆՀԱՆ, ա/մ, ՔԻԹ, ա/մ, ՔՉԻԿ, ա/մ, ՕՁԱՆՄԱՆ, ա/մ:  

Հայկազյան բառարանում (շեղագիր գրվածներից) միայն ածական են 
համարվել 37-ը՝ ԱՂԾՐԻ, ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, 
ԱՆՏԷՐ, ԱՐԹՈՅՆ, ԲՈԿԻԿ, ԳՕՏԵԼՈՅԾ, ԴԺԱՐ, ԶԱՐՀՈՒՐԱԳԻՆ, 
ԹԱժԱ/ԹԱԺԱՀ/ԹԱԺԱՅ, ԹԱՒԱԼԱԿ, ԹԱՓՕՐ, ԼԱԼԻ, ԾԱՆԴՐ, 
ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ/ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ, ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ, ԿԻՍԱՒԷՐ, 
ԿՊՐԱՏԵՍԱԿ, ՀԱԿԱՌ, ՀԱՆԴԱՐՏ, ՀԱՒԱՔ, ՀԵԶԱՇԱՐԺ, ՂՈՐԴ, 
ՃԵՆՃԵՐԱԼԻ, ՄԵՆԱԿԱՆ, ՄԵՐԿԻԿ, ՄՇԻՆՋԵՆԱՒՈՐ, ՇԻՏԱԿ, 
ՈՂՈՐՄՈՒԿ, ՈՒՇԱԹԱՓ, ՉՈՐՍՈՏՆԻ, ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ, ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ, 
ՍՐԱԽՈՑ, ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ, ՔԱՂՑՐԱԳԻՆ, միայն մակբայ՝ 8 ԱՆՎՐԻՊԱԿ, 
ՀԵԶՈՒԿ, ՀՈՌՄԵՐԷՆ, ՄԱՆՏՐՏԻԿ ՄՈՎՍԷՍԱԲԱՐ, ՅԱՄԵՐԱՄՍ, 
ՍՏՈՅՔ (գրբ . ստոյգ), ՎՏԱԿՕՐԷՆ: Մյուս բառերը համարվել են ածական -
մակբայ:  

«Կարող են լինել փոխանցումներ ածականի և այլ խոսքի մասերի 
միջև: Սրանց արտահայտման ձևերից է ածականացումը (адьективация), 



 
– 13 – 

որ է՝ այլ խոսքի մասերի գործածությունը, գործածությունը ածականա-
բար, ինչպես և առհասարակ դրանց վերածումը ածականի, ածական 
դառնալը»7:  

Միջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունը    

Կազմությամբ մակբայները լինում են պարզ կամ արմատական, 
ածանցավոր, բարդ, բայց և՝ «Պատմականորեն (մակբայը՝ Թ. Շ.) սերում է 
այլ նյութական խոսքի մասերից: Ըստ այդմ զանազանում են՝ գոյականա-
կազմ կամ անվանակազմ մակբայ (հայրաբար, եղբայրաբար, արմատա-
պես, վայրկենապես, ընկերաբար), ածականակազմ մակբայ (քնքշաբար, 
ագահաբար), թվականակազմ մակբայ (եռակի, երիցս, քառապատիկ), 
դերանվանակազմ մակբայ (ամենուր, ինքնըստինքյան, այլուր), մակբա-
յակազմ մակբայ (շուտափույթ, շուտ-շուտ, արագ-արագ….Այլ խոսքի մա-
սերի, առանձին բառաձևերի հաճախական մեկուսացած գործածությունը 
իբրև պարագա սովորաբար հանգեցնում է մակբայացման (адвербиали-
зация)»8:  

Ածանցավոր ածականԱծանցավոր ածականԱծանցավոր ածականԱծանցավոր ածական----մակբայներմակբայներմակբայներմակբայներ: Ածական-մակբայ դիտարկված 
բառերի մեջ մեծ թիվ են կազմում ան- նախածանցավոր բառերը: Քննու-
թյունից պարզվում է, որ մոտեցումը միօրինակ չէ, մի դեպքում հաշվի է 
առնվել բառային իմաստը, մի այլ դեպքում՝ շարահյուսական գործա-
ռույթը:  

Ան- նախածանցով հիշատակված 36 բառերից 12-ը կա նաև հայկազ-
յանում, ընդ որում՝ ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐ    
բառերը համարել են ածական, ԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, 
ԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽ բառերը՝ ածական-մակբայ, 
միայն ԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸ՝ մակբայ: 

Ան-ը ածականակերտ ածանց է, առհասարակ մակբայակերտ նա-
խածանցներ չկան, միայն վերջածանցներ են: Ան- ածանցով բառերը մակ-
բայ են դառնում միայն այն դեպքում, երբ ստանում են մակբայակերտ 
ածանցներ: Էդուարդ Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառա-
րանի» տվյալներով կան այդ փաստը հաստատող բազմաթիվ օրինակներ՝ 
անարի – անարիաբար, անբաժան – անբաժանաբար, աներևույթ – 
աներևութաբար, անբարյացակամ – անբարյացակամորեն, անհասկա-

                                                                 
7 Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987, էջք 13-14: 
8 Անդ, էջ 451: 
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նալի – անհասկանալիորեն, անսխալ – անսխալաբար և այլն, որոնցում 
առաջին բառը ածական է, երկրորդը՝ մակբայ9:  

Սակայն կան ան- նախածանցով մի քանի բառեր, որոնք մակբայ են 
դիտվել՝ անդանակ, անխորհուրդ, անխտիր10: Կան նաև բառեր, որոնք և՛ 
ածական են համարվել, և՛ մակբայ ՝ անխոսուկ, անկարկամ, անկտրել, 
անցավել11: 

Ածական-մակբայ դիտարկված բառերը մեծ մասամբ վերջածանցա-
վոր են, կան մի քանի նախածանցներ՝ ան-, ապ-, թեր-, ի-, տ-, որոնցով 
կազմվել են նոր բառեր, դրանցից ամենահաճախադեպը ան-ն է: Բերենք 
մի քանի օրինակներ՝    ԱնԱնԱնԱն-    ԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒ, ա/մ, չչչչերևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,    
աներևութաբարաներևութաբարաներևութաբարաներևութաբար: Աներեւ լեռներն անցնես (ԳԺՏ, 364)12:    ԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅ, ա/մ, 
կամքից անկախ, ակամայից, ինքնաբերաբար: Ժամ մի գողարգել լինի, և 
ժամ մի անկամայ ելանէ գողն (Գր., 59):    ԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿ, ա/մ, աաաանկտակ, նկտակ, նկտակ, նկտակ, 
առանց կտակիառանց կտակիառանց կտակիառանց կտակի: Եւ թէ անտիաթիկ մեռնի, նա ամէն ապրանքն ու ինքն 
երկու բաժին լինի (Անս., 21):    ԱպԱպԱպԱպ-    ԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹ, ա/մ, աաաանմորթ, առանց նմորթ, առանց նմորթ, առանց նմորթ, առանց 
մորթումորթումորթումորթու: Զի ապամորթ մարդն կեցաւ, ապա սրով կատարեցավ (ՆՄ,124):        

ԹերԹերԹերԹեր----    ––––    ԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇ, ա/մ, կկկկիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշված: Շատ 
վեղար մնաց թերընմաշ (ՆՔ, 69):  

ԻԻԻԻ – Ի ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆ. ա/մ, լլլլրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապես: Ի յարձակելն տայ 
զիւր պռոյգս ն ի լրման (ՆԼՔՕ,30 ): 

ՏՏՏՏ----    ––––    ՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆ, ա/մ,    աաաանքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստ: Որ զամէն մարմինն ի 
հալած կենայ և տքուն (Գր. 28 ):Զգուշ և տքուն էին (ԳՏԳՔՁ, 32): 

Միջին հայերենում գործածվել են հետևյալ վերջածանցները՝ -ած,      
-ատ, -աւ, -աւոր, -գին, - երէն, -իկ, -կեկ, -ով, -ու, -ուկ:  

-ԱծԱծԱծԱծ – ԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾ, ա/մ, կկկկարոտ արոտ արոտ արոտ ((((որևէ բանիորևէ բանիորևէ բանիորևէ բանի)))):::: Քիմքդ թըխած կացել յերակ 
զամէն գարշ, պիղծ հոտոտելոյ (ՖրԴ, 303): 

-Ատ Ատ Ատ Ատ ––––    ԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏ, ա/մ, թթթթերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտ: Եւ մնացեալ թերատ 
բազում ամ, և յետոյ շնորհեաց մեզ ի խնդրոյ մեր՝ լնլով զթերին (ԺԵ հձհ, 
Ա, 176):  

----ԱւԱւԱւԱւ – ԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒ, ա/մ, քքքքաղցած, անոթիաղցած, անոթիաղցած, անոթիաղցած, անոթի: Կուրցն էր ի բաց, փորն՝ 
խոստաւ (ՀՍ, 122):  

                                                                 
9 Տե՛ս նշված բառարանի համապատասխան բառահոդվածները: 
10 Անդ: 
11 Անդ: 
12 Բոլոր օրինակները վերցված են Ռ. Ղազարյանի և Հ. Ավետիսյանի «Միջին 

հայերենի բառարանից» (Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2009): 
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-Աւոր Աւոր Աւոր Աւոր ––––    ԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐ, ա/մ, մմմմի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղ: 
Ապա թէ ոչ կորուսանեմք ի մեզ զպատկերին ձև կողմաւոր կամօք, և 
աննման կայիւք (ԳՏԳՔՁ, 117): 

-ԳինԳինԳինԳին – ՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆ, ա/մ, հհհհեծեծանքով լիեծեծանքով լիեծեծանքով լիեծեծանքով լի: Ի յօր մահուն հեծեծագին 
վա՜յ ասելով հանէ զհոգին (ԱԲ,187): 

-ԵրէնԵրէնԵրէնԵրէն – ԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆ, ա/մ,    լլլլեհերենեհերենեհերենեհերեն: Եւ զօրավարին իւրոյ 
Յովհաննէսին, որ կոչի իլախերէն Եան (ԺԵ հձհ, Ա, 118): 

-Իկ Իկ Իկ Իկ ––––    ԿՑԻԿԿՑԻԿԿՑԻԿԿՑԻԿ, ա/մ, կկկկցված, կիցցված, կիցցված, կիցցված, կից: Պտուղն մէկ մէկի կցիկ, որպէս կատուի 
ձու ԱԱԱԱ, 324 ):  

-Կեկ Կեկ Կեկ Կեկ ––––    ՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎԿԵԿԿԵԿԿԵԿԿԵԿ, ա/մ, մմմմի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղ: Բայց իր լեղութեան 
համար ուժովկեկ է (ԱԱԱԱ, 218):  

-ՈվՈվՈվՈվ – ԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎ, ա/մ, գգգգինուց հարբածինուց հարբածինուց հարբածինուց հարբած: Գիշերս ես գինով էի, քիչ մի քուն 
կար ի յիմ սրտիս (ՆՔ, 129): 

-Ու Ու Ու Ու ––––ԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒ, ա/մ, խխխխոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկած: Արժան է զցորեանն և 
զկտաւատն ի խորու գետինն ցանել (ԳՎ, 18):  

-ՈւկՈւկՈւկՈւկ – ԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿ, ա/մ, գգգգնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձև: Զհունտն ափկից ի ներք 
լի՛ց, և ծածկեա՛. նա գնդղուկ արքինի ելանէ (ԳՎ, 166): 

Ինչպես հայերենի մյուս գոյաձևերում, միջին հայերենում ևս 
գործածվել են բարդ կազմությամբ բառեր` իրենց տեսակներով:  

Հոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարդություններդություններդություններդություններ: ԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆ. . . . չչչչհասած խակ հասած խակ հասած խակ հասած խակ 
խաղողով խառնխաղողով խառնխաղողով խառնխաղողով խառն: Մուստառին աւերելն վասն այնորիկ լինի, որ խակ և 
ազոխախառն լինի կթած (ԳՎ, 98): 

ԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌ. աաաաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսափայլփայլփայլփայլ: 
Էթերային լուսով ծաղկիս, աստղակաճառ պայծառասցիս (ԱՍ, 9): 

 ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.    աաաարևրևրևրևի նման՝ պեսի նման՝ պեսի նման՝ պեսի նման՝ պես: Արևանման մլքեցան ազգն 
տաճկաց և թագաւորեցին մի ընդ միոյ (ՄԺ, Ա, 27): 

    ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ (գրաբարում՝ արտասուալի).    աաաարտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, 
արտասվալիցարտասվալիցարտասվալիցարտասվալից: Առ որ գոչեմ զարտասւալին, աղաղակեմ զիս փրկողին 
(ՆՇՅՈ, 8):  

ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. աաաափին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափով: Ափաչափ արարեալ 
զամենայն ջուրս (ՄԱՊՀ, 7): 

ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ. զզզզորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբ: Բարձրաբազուկ ի 
վերայ թշնամեաց մեր ճախրեսցուք (ՆԼ ճառ, 247): 

ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. բբբբլրի նմանլրի նմանլրի նմանլրի նման: Քարակոյտ բլրակերպ ժողովեցան ի վերայ 
իմ տեսակք ամենայն չարեաց (Մարաթ., ՆՀԲ):  

ԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌ. գգգգայլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ հոշոտվածհոշոտվածհոշոտվածհոշոտված: Լաւ համարե-
ցայ քան ի ձեռն այլազգեացն գայլապատառ կորնչիլ (ՍՕՊ, 165):        
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ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. եեեերակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նման: Առ 
երկիւղէն քրտանց հոսեալ երակաձև կայլակ վիժեալ(ՆՇԽ, 294)::::    

ԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑ. իիիիղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալից: Երկրպագեմք սրբոյն 
ըղձալից (Գնձ, ՆՀԲ): 

ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. թթթթևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, 
վհատված: վհատված: վհատված: վհատված: Եղև պլպուլն թևաթափ. Թէ՝ յե՞րբ ածեմ զվարդին ի յափ (ԳԱ, 
140):  

ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. իիիիմաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք 
ընդունածընդունածընդունածընդունած: Կերպիւ պարկեշտ նա ձևանայ… իմաստնաձև, բայց անիմայ 
(ՄՂ, 97): 

ԼԻԱԼԼԻԱԼԼԻԱԼԼԻԱԼԻՐ. ԻՐ. ԻՐ. ԻՐ. լլլլիուլի, լրիվիուլի, լրիվիուլի, լրիվիուլի, լրիվ: Ճակատ իմ լիալիր և մաքուր ծրարեալ 
պատեալ ի վարշամակս դեղոց (ԽԿ, 196): լլլլրումն առած, լրացածրումն առած, լրացածրումն առած, լրացածրումն առած, լրացած: Լիալիր 
լուսին մեղմով գնաս դու (ԳԱ, 193): 

ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. խխխխոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատված: Որ չարչարէ զիս խոցալից 
(ԳՏ, 237): 

ԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐ. ծծծծամերը կտրածամերը կտրածամերը կտրածամերը կտրած: Ոմանք ծամակտուր և այլք ոմանք 
հերարձակ (ԺԵ հձհ, Ա, 635, ՄՆ 189): 

ԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐ. սսսսուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայր: Ծայրասուր    սաղաւար-
տեալ, թէ այսպէս միշտ ի վեր խոկայ (ՆՄ, 69):     

    ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ծծծծնողի նմաննողի նմաննողի նմաննողի նման: Դու ի ծոց քո զմեզ ամփոփես 
ծընողանման (Երզն., ոտ., երկն ., ՆՀԲ):    

ԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾ. կկկկիսով չափիսով չափիսով չափիսով չափ՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված: Ի Ժ դրամէն մինչև ի Ի 
դրամն ծեծեն կիսածեծ (ԱԱԱԱ, 305): 

ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. կկկկիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջ: Եւ աչուըներս 
մրափած, կիսահիւանդ էի պառկած (ՄԹ, 103): 

ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. կկկկիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուր: Դարձեալ՝ ստև 
կիսամաքուր կենդանւոյն նշանակէր զկեղծաւորութիւն փարիսեցւոյն 
(ՄՄՆՇ, 55):  

ԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿ.    կկկկպրի նմանպրի նմանպրի նմանպրի նման: Կպրատեսակ մթացուցի, դեղ չեմ գտնուր 
ես այս վերիս (ԺԵ հձհ, Ա, 260):  

ՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. Հարյուրապատիկ: Փոխան միոյն հարիւրա-
պարգևք Աստուած տացէ ձեզ (ԱՍԴ, 144): 

ՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺ.    մմմմեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդով: Լռիկք հեզա-
շարժք, որք իբր կանթեղունս անշէջս կախեալք լինէին յաղօթս զցայգ և 
ցերեկ (ՍՕՊ, 160 ): 

ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. աաաաղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն 
անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: Եւ առաջնորդք եթէ մառախլապատ կենցաղա-



 
– 17 – 

վարին՝ քօղասուզել կամելով զանարժան լուսոյ զգործս իւրեանց, գայ-
թակղութիւն երկրի ոչ սակաւ լինի (ՀԻՄ, 232):  

ՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐ.    մմմմարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջված: 
Երկնեաց հոգեպէս և մարմնաչարչար զամս բազումս (ՆՎԳ, 57 ):  

ՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐ.    մմմմի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբ: 
Եւ ժողովեալ միագումար զոչ սկսեալն և զանդադար (ՆՇԽ, 250-1):    

ՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀ.    մմմմիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմից: Զի սարբնայով միադեհ ունի 
զպարանին ղորդութիւնն (ԳՎ, 56): 

ՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔ. մմմմիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափ: Եւ այն՝ որ չէ 
բորբոսած, հաւասար լինին և միաչաք (ՄՀՋՄ, 57): Ա՛ռ…. Մեղր և աղ և 
չաման միաչաք (ԳՎ, 128): 

ՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂ.    մմմմիիիիատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակ: Եւ տաքութիւնն 
միացեղ և յարակ լինի ի մարմինն (ՄՀՋՄ, 38): 

ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. մմմմոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամած: Մի 
գուցէ զօրէն խոսից գենաքարշ և մոխրաթաւալ լինիցիք (ՅԵՆԳ, 154):    

ՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓ. ոոոուշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացած: Հարեալ կոտորեցին 
զբազուկս նորա և ընկեցին ուշաթափ (ՀՆՎ, 256):    

ՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿ.    չչչչարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծաման: Եւ Մարդն չարածաղիկ 
լինէր (ԱԱՕԲ, 47): 

ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ. հհհհամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփ: Գրէ արձան 
յիշատակի, սակաւաբան այսպէս (ՍՕՊ, 261): 

ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. սսսսրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողված: Զի սրախոց ի գաղտնի 
սպանին զորդի Շահին (ՅՎՊ, 106, ՄԺ, Բ, 245): 

ՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆ. օօօօձի նման, օձագալարձի նման, օձագալարձի նման, օձագալարձի նման, օձագալար: Օձանման ի քարածերպս 
սուզանէին (Վանակ, յոբ., ՆՀԲ): 

Կցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններ: ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. աաաանձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, 
անձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջված: Որպէս ասացաւ՝ արևակէզ և անձրևահար 
զգուշացաւ ի ծառայութիւն հօտից նորա (ՄՆ.Լ, 53): 

ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. բբբբաղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր 
դուրս եկածդուրս եկածդուրս եկածդուրս եկած: Տեսայ ի հոգուս հոգին զարդարուած ու բաղնելուայ (ՆՔ, 123) 

ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. աաաառաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձր: 
Նոյն ինքն և զապարանսն ցած և նեղ ոչ է պարտ առնել, այլ 
բարձրառաստաղ և բարձրակ (ԳՎ, 3): 

ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. գգգգոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտի: Կան հոլանի գօտելոյծ 
(ՍՕՊ, 111):    

ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. թթթթարախի հետ խառնարախի հետ խառնարախի հետ խառնարախի հետ խառն: Թէ գոզէ արոյնխառն կամ 
թարախխառն (ԲՁ, 136): 
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ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. աաաանհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկված: ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ ԹՈՂՈՒԼ.    աաաարտը րտը րտը րտը 
մինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնել: Որ յաշնան կրկին ցանես 
կամ խափանհերկ թողուս մինչ ի մէկ այլ աշունն (ԳՎ, 39 ): 

 ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ծծծծանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանդարդարդարդարտատատատա----
քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց: Զէտ սիրամարգ կամկարգնաց ես (ՂՍ, 198): 

ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. կկկկիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերված: Թողեալ զաշխարհս Հայոց 
կիսաւէր (ՄԱՊ, 40):    

ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. մմմմտտտտահոգահոգահոգահոգ: Զօրն կենաս հոքվցնոր(ՎԱԱ,186): 
ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ. ցցցցաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռն: Ձեռս կու դողայ, այնոր 

համար գիրդ ձագուձու երեկ (ԺԵ հձհ, Ա, 229):  
ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ձձձձիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատված: Որոց 

զհետ մտեալ, առնու զկահ և զկարասի բանակին, և ձիապուր միայն 
զերծեալք, հասնեն և նոքա ի դղեակն Լօռէ (ԳՅՅՁ, 472): 

ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. գգգգալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, 
ոլորածոլորածոլորածոլորած----ոլորվածոլորվածոլորվածոլորված: Թուխ աչեր, զուգուած՝ շարով, մի՛ ձգիր վզիդ մանէման 
(ՆՔ, 156):  

ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. մմմմորուքի հետ միասինորուքի հետ միասինորուքի հետ միասինորուքի հետ միասին: Մուրցացի, բռնացի, կամ 
մորուսախառն քարշել (ԲՀ): 

ՅՅՅՅԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍ.    եեեերկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակ: Քանզի 
տէր աստուած Յիսուս Քրիստոս պահեսցէ զամենայն աւուրս կենաց 
իւրոց և յամերամս ժամանակաց բարի հոգով և մաքրամիտ մտօք (ԺԵ 
հձհ, Ա, 5): 

ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. շշշշան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ 
սպանված:սպանված:սպանված:սպանված: Եղեն ամէնն շնսատակ (ՖրԴ, 414): 

ՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐ. աաաարևահար, տոթահարրևահար, տոթահարրևահար, տոթահարրևահար, տոթահար: Թէ շողհար լինի ոչխարն և ստէպ 
նստի և աղէկ արօտ չուտէ (ԳՎ, 218): 

ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ. չչչչորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքով: Ծնաւ յԱնտիոք մանուկ 
մի մուրվօք, չորսոտնի և չորսձեռնի (ՄԱՊՀ, 46): 

ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ. եեեերեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթի: Յանդէնն 
պարզերես լինի, յոչումէ իսկի չամաչէ (ՖրԴ, 347):        

ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. բբբբերանկապը հանածերանկապը հանածերանկապը հանածերանկապը հանած (տե՛ս ՔԸՄԻՔԸՄԻՔԸՄԻՔԸՄԻ): Եւ սիրած է կրտած 
ձիան, որ քըմի դնեն, և քըմնհան երթան (ԲՁ, 44): 

Բարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններ: ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. դդդդեպի դուրս եպի դուրս եպի դուրս եպի դուրս 
ելած՝ նայողելած՝ նայողելած՝ նայողելած՝ նայող: Սրունքն ցամաք անմիս, դրուցահայեաց և հեռի յիւրերաց 
(ԳՎ, 189): 
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ԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆ.... լլլլույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելով: Ծով իմաստից լուսա-
հոսան. վտակ գետոց քոց ընթանան (ԺԵ հձհ, Ա,12):  

ԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿ. կկկկարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատև: Վասն այն 
լինի ջերմն կարճայժամանակ (ԳՐ., 20): 

ԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆ. խխխխիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դառնագինռնագինռնագինռնագին: Զմանուկ տղայդ 
քո զբաղձալին այլ ոչ ողբաս կսկծագին (ՆՇԹՄ, 390):    

ՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼ. ձձձձագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասին: Պայծառացեալ 
սուրբ հաւատով, ձագախառնեալ սուրբ երամով(ԺԵ հձհ, Ա, 13): 

ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ.    ցցցցրտից սառածրտից սառածրտից սառածրտից սառած: Որ ի փապարս լերանց կեցեալ 
արևակէզ և ցրտասառոյց (ՀԵԱ, 219): 

Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած 
կցական բաղադրություններկցական բաղադրություններկցական բաղադրություններկցական բաղադրություններ: ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.    խխխխազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազ----խազխազխազխազ: Խոշընայ 
ակռայն ու լինի խազ-խազ (ԲՁ, 54):        

ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ.    ջջջջարդուփշուրարդուփշուրարդուփշուրարդուփշուր: Այտով զիս հարիր ու արիր 
խուրտ ու մուրտ (ԳԱ, 210): 

 ԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆ.    ծծծծվենների բաժանված,վենների բաժանված,վենների բաժանված,վենների բաժանված,    մասմասմասմաս----մաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվեն----ծվենծվենծվենծվեն: Կամ 
զառէջն և զթելն ծվէն ծվէն, այս է՝ մանրաբար զամենայն խոստովանի 
(ԳՏԳՔԱ, 597): 

ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ճճճճեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտված: Ինքն քար մըն է որ բրտնուն 
շոխին պէս ճեղք ճեղք կու լինի (ԱԱԱԱ, 261): 

ՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽ. ճճճճյուղյուղյուղյուղ----ճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժան----բաժանբաժանբաժանբաժան: Պտուղն նման է տատաշին 
հնտին, և իր տակն շախ շախ է (ԱԱԱԱ, 211):        

ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. շշշշերտերտերտերտ----շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի 
բաժանվածբաժանվածբաժանվածբաժանված: Իւր գաւազանն շերտ ու փերթ, իւր ծերերուն շատ կէսն շէթ 
(ՀՄՀ, 312): 

ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. կկկկաթիլաթիլաթիլաթիլ----կաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթ: Սպիտական՝ կամ պաղ-
պաջուն՝ որ է պսպղուն և կամ շիթ շիթ սպիտակ աստ և անդ (ԼԳՆ, 547):  

ՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂ. տտտտաքաքաքաք----տաքտաքտաքտաք: Տար կոշկոռ աղնձած և շող շող ի ներք ձգեա 
(ԳՎ,186):  

ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. թթթթերթերթերթերթ----թերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթ: Կասէ՝ մի՛ առնէր դու ինձ 
հետ խաղ, ես եմ կարմիր որաղ որաղ (ԳԱ, 135): 

ՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆ.    աաաանծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառ: Մանուկ մի քաջ զերդ մոմեղէն, 
խանկրկէր զհազար մանուկ ինքմէն, ծեծէր զառիւծն պէն ու պէն, յետոյ 
սպանաւ յիւր կնոջէն (ՀՄՀ, 228): 

ՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿ    / / / / ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. աաաարմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկ: 
Եւ տակ տակ բաշխատեա և սատրեա (ԳՎ, 166): 2. 2. 2. 2. ծծծծալալալալ----ծալ, շերտծալ, շերտծալ, շերտծալ, շերտ----շերտշերտշերտշերտ: 
Այն որ ալմասին գէշ ցեղն է, և բորոտ, և սպիտակգուն, և տակ տակ, մէկ 
մէկի վրայ: Փայլուն և տակտակ լինի որպէս տալխ (ԱԱԱԱ, 37, 145): 
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    ՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂ    / / / / ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ. բբբբազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակ----տեսակ, պեստեսակ, պեստեսակ, պեստեսակ, պես----
պես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակի: Ի դրախտ մի շատ ցեղուցեղ տունկ լինի (ՀԵԱ, 
216): Այս ուռենալն ցեղուցեղ լինայ (ԱԱՕԲ, 267):  

ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂԱՑ.ԱՑ.ԱՑ.ԱՑ. տտտտարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակ----տեսակտեսակտեսակտեսակ:Կապայ հագնէր 
ցեղք ի ցեղաց (ՖրԴ, 479):        

ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ    ////    ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . շշշշատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, 
ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: Զի փորձիչն մեր ծուռ ու մուռ երթայ 
որպէս զօձ (ԳՏԳՔՁ, 138):        

ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ. սսսսուտուտուտուտ----մուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտին սուտին սուտին սուտ: Եւ այս 
բանս ինէն անուանեալ Յոհան Ըստանօսցի սուտումուտ թարգմանեցաւ ի 
գիւղն Ըստանազն, ի ֆռանկաց բառէն (ԺԷ հձհ, Ա, 606-7): 

Բարդ կազմությամբ կրկնավոր բարդություններ և կրկնավորներից 
առաջացած կցական բարդություններ՝ 

ԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶ. խխխխազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազ----խազխազխազխազ: Խոշընայ ակռայն ու լինի խազ-խազ 
(ԲՁ, 54): 

ԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆ. ծծծծվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մաս----մաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվեն----ծվենծվենծվենծվեն: Կամ 
զառէջն և զթելն ծվէն ծվէն, այս է՝ մանրաբար զամենայն խոստովանի 
(ԳՏԳՔԱ, 597): 

 ՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ճճճճեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտված: Ինքն քար մըն է որ բրտնուն 
շոխին պէս ճեղք ճեղք կու լինի (ԱԱԱԱ, 261): 

    ՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽ (պրսկ., ճյուղ) ճճճճյուղյուղյուղյուղ----ճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժան----բաժանբաժանբաժանբաժան: Պտուղն նման 
է տատաշին հնտին, և իր տակն շախ շախ է (ԱԱԱԱ, 211):        

ՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹ. կկկկաթիլաթիլաթիլաթիլ----կաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթ: Սպիտական՝ կամ պաղպա-
ջուն՝ որ է պսպղուն և կամ շիթ շիթ սպիտակ աստ և անդ (ԼԳՆ, 547): 

    ՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂ. տտտտաքաքաքաք----տաքտաքտաքտաք: Տար կոշկոռ աղնձած և շող շող ի ներք ձգեա 
(ԳՎ, 186): 

ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ.    ՋարդուփշուրՋարդուփշուրՋարդուփշուրՋարդուփշուր: Այտով զիս հարիր ու արիր 
խուրտ ու մուրտ (ԳԱ, 210): 

ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ    ////    ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.    շշշշատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, 
ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: Զի փորձիչն մեր ծուռ ու մուռ երթայ 
որպէս զօձ (ԳՏԳՔՁ, 138): Մահալօքս ի վար կուգի ծուռումուռ հազար 
սոխախով:  

ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. շշշշերտերտերտերտ----շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի 
բաժանվածբաժանվածբաժանվածբաժանված: Իւր գաւազանն շերտ ու փերթ, իւր ծերերուն շատ կէսն շէթ 
(ՀՄՀ, 312): 

ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.  սսսսուտուտուտուտ----մուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտ: Եւ այս 
բանս ինէն անուանեալ Յոհան Ըստանօսցի սուտումուտ թարգմանեցաւ ի 
գիւղն Ըստանազն, ի ֆռանկաց բառէն (ԺԷ հձհ, Ա, 606-7): 
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Պարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենում    

Միջինհայերենյան համարված մնացած 129 բառերից պարսկական 
փոխառություններ են հետևյալները.        

ԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅ (պարս.). աաաակնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայտորեն:տորեն:տորեն:տորեն: 
Ամէնուն մէջն դու ես աշքարայ (ՂՍ, 202):        

ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ (պրսկ.). մմմմաքուրաքուրաքուրաքուր: Ձեր Աստուծոյ սիրուն համար թամիզ և 
փաք պահիցէ՛ք զսուրբ գիրքս (ԺԷ հձհ, Ա, 152):        

ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ (պրսկ., արաբ.). հհհհամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համա----
պապապապատասխանաբար:տասխանաբար:տասխանաբար:տասխանաբար: Եւ թէ Հրատին թարպեղ հայեցք ունենայ՝ կարմիր աղ 
գայ (Բանք, 305): Դու հաշվէ՛ զկենդանակերպն թարպեղ դեպի յառաջ 
(ԱԱՕԲ, 27):        

ԽՕՇ ԽՕՇ ԽՕՇ ԽՕՇ (պրսկ.). լլլլավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկան: Գերի՛ Ֆըրիկ, ողորմելի, խօշ 
ես ասեր զբաներս ի շար (ՖրԲ, 202):        

ՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐ (պրսկ., թուրք.), ուուուույղուրերեն,յղուրերեն,յղուրերեն,յղուրերեն,    ույղուրների լեզվովույղուրների լեզվովույղուրների լեզվովույղուրների լեզվով: Զի 
խօսէր լեզուս հինգ՝ հայ և վրացի, ուղուր և փարսի (ՍՕՊ, 405):    

ՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐ (պրսկ.). հհհհաաաավավավավասարսարսարսար: Պահք և ի աղօթք խիստ կու կենար 
որ հրեշտակաց էր պարպար (Ֆրբ., 178):        

ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ (պրսկ.). աաաանպանպանպանպատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժամամամամանանանանակինկինկինկին: Կտրեն 
ան հաւուն շլնին, որ պէվախտ ատեն խօսեցաւ (ՆՔ, 150): 

Արաբական փոխառությունները հետևյալներն են.  
ԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀ.... հհհհիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշ: Չէ՞ որ դու ապլահ ես (ՎԱԱ, 312): 
ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ.... լլլլրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալ: Աշխարհի 

պիտոյիւք խիստ լի և թամամ (ՊՖՄ, 168):        
ԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽ    ////    ԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂ (արաբ., պրսկ.). աաաարժրժրժրժանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճ: Ամէն 

մարդ զձեր լայեխ խօսքն ասացէք (ԽՆ, 79):        
ՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱ. ձձձձրի, ձրիաբարրի, ձրիաբարրի, ձրիաբարրի, ձրիաբար: Ձրի առատ, կամ թարց բռնութեան, կամ 

մուֆտա, կամ աժան (ԲՀ):  
ՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇ. ձձձձրի, անվճարրի, անվճարրի, անվճարրի, անվճար: Աղկեկ մի վերին թաղէն կու կանչէր՝ Պագիկս 

է պալաշ (ՆՔ, 69 ):    
Միջին հայերենի բառարաններում հիշատակված ածական-մակբայ 

համարված բառերի մեծ մասը արդի հայերենին անցել է հնչյունափոխ-
ված կամ անհնչյունափոխ տարբերակներով13:  
  

                                                                 
13 Այդ քննությունը կատարվում է մի այլ հոդվածի շրջանակում: Տե՛ս 

Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976 թ., այլև ժա-
մանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր I, Երևան, 1969 թ., 
հատոր II, Երևան, 1972 թ., հատոր III, Երևան, 1974 թ., IV, Երևան, 1980 թ.:  
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Ածականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտարորորորորորորորո----
շուշուշուշություն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ): Գևորգ Ջահույանը գրում է. «Անտարորոշու-
թյունը տարբեր խոսքի մասերի ձևական չտարբերակվածությունն է. 
միևնույն բառերը առանց ձևական տարբերության կարող են հանդես գալ 
որպես տարբեր խոսքի մասեր և կաղապարում գրավել տարբեր դիրքեր. 
հայերենում այդպիսի չտարբերակվածություն կա զգալի թվով ածական-
ների և մակբայների (հմմտ.    լավլավլավլավ), մակբայների և մակլրացականների 
(հմմտ.    առնվազնառնվազնառնվազնառնվազն), գոյականների և ածականների (հմմտ. խավարխավարխավարխավար)))),,,, 
գոյականների, ածականների և մակբայների (հմմտ. սխալսխալսխալսխալ), գոյականների 
և կապերի դեպքում (հմմտ.    ժամանակժամանակժամանակժամանակ): Լեզվի զարգացման ամեն մի 
փուլում էլ հնարավոր են անտարորոշության դեպքեր, երբ բառերը դեռ 
լիովին չեն բաշխվել եղած խմբերի միջև, հատկապես չեն տարբերակվել 
համապատասխան վերջավորությունների, գործառական ածանցների և 
օժանդակ բառերի միջոցով»14:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ինչպես հայերենի բոլոր փուլերում, միջին հայերնում ևս մակբայ-
ները կազմաբանական և գործառական նույն սկզբունքներով են դրսևոր-
ված: Միջին հայերենում կազմվել են նոր մակբայներ, ինչպես նաև 
կատարվել են փոխառություններ այլ լեզուներից, հիմնականում` պարս-
կերենից և արաբերենից: Կան մակբայական զուգաձևություններ, և միջին 
հայերենի այս անմիօրինակությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
նախ` միջին հայերենը ձևավորված գրական լեզու այդպես էլ չդարձավ, 
ապա` հայերենի ողջ պատմության ընթացքում մակբայներն ու ածական-
ները հակադրության չեզոքացում են հանդես բերել իրենց իսկ անտարո-
րոշությամբ: Բացի ածականակերտ և մակբայակերտ ածանցներով ձևա-
վորվածներից՝ կազմության տեսակետից տարբերություն չունեն: Իբրև 
տարբերակիչ գլխավոր հատկանիշ պետք է ընդունել ածականի փոխան-
վանական թեքականությունը, մասամբ էլ համեմատության աստիճան-
ները, թեև այդ հատկանիշով օժտված են նաև մակբայները, մասամբ էլ 
շարահյուսական պաշտոնը:  
        

                                                                 
14 Գ. Ջահուկյան, Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը // ԼՀԲ, 

1976 թ., հմ. 1, էջք 16-30: 
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Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и     
наречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языка    

Тереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза Шахвердян    
Резюме Резюме Резюме Резюме  

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: сходства и различия частей речи, словарный запас 
древнеармянского языка/грабара/, заимствованные слова, закономерности 
словообразования, словарные вторжения из среднеармянского языка, слова 
современного армянского языка, гетерогенные вариации частей речи 

Анализируя словарный запас среднеармянского языка, мы пришли к 
выводу, что прилагательные и наречия не были дифференцированы. 
Языковой анализ этого времени уступает анализам сделанным в древне-
армянском языке и современном армянском языке. Естественно, что в 
историческом развитии языка этого периода слова простых формирований 
не могли возникнуть, так как способ корнеобразования исчез давным 
давно. Следовательно, наречия и прилагательные среднеармянского языка 
либо имели составное образование, либо были заимствованиями того 
периода, либо мутировавшими вариантами слов, относящихся к грабару. 

Целью данной статьи является изучение сходств и различий 
прилагательных и наречий в письменных источниках, сосредоточение 
внимания на демаркационной линии между ними, попытка прокомменти-
ровать слова, которые одновременно функционируют как прилагательные 
и наречия в двухтомовом словаре среднеармянского языка. Гетерогенность 
среднеармянского языка вызвана тем, что среднеармянский язык, как 
литературный, так и не состоялся, многочисленные слова, в том числе 
прилагательные и наречия подверглись изменениям. В оригинальных 
источниках в большинстве случаев они функцианировали как 
обстоятельство, однако дополнение выраженное прилагательным в 
основном было субстантивированным. С точки зрения построения, между 
ними нет различий, за исключением  формирований при помощи суффик-
сов прилагательных и наречий. 

Дифференцирующим признаком можно считать инфлективный 
характер субстантивированного прилагательного и, отчасти, сравнитель-
ные степени прилагательных (этот признак характерен и для наречий) и их 
синтаксическая функциональность.    
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CompaCompaCompaComparative Analysis of rative Analysis of rative Analysis of rative Analysis of Middle Armenian Middle Armenian Middle Armenian Middle Armenian     
Adjectives and AdverbsAdjectives and AdverbsAdjectives and AdverbsAdjectives and Adverbs    

Tereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza Shahverdyan    
SummarySummarySummarySummary 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: part of speech similarities and differences, grabar vocabulary, 
borrowings, word-forming strategies, borrowings from Middle Armenian/MA/ 
vocabulary, words belonging to Modern Armenian vocabulary, heterogeneity of 
part of speech differentiation/classification 

In the course of analysis of Middle Armenian vocabulary we came to the 
conclusion, that there wasn’t adjective-adverb distinct differentiation. The 
linguistic analysis of that period is inferior to the analyses made in the period of 
grabar and Modern Armenian. It’s a common knowledge that in Middle 
Armenian period of historical development parts of speech of simple formation 
did not appear, as root-forming technique disappeared long ago. Thus, the 
adverbs and adjectives of Middle Armenian either had a compound formation, 
or were borrowings of that period, or mutated variants of words belonging to 
grabar.  

The purpose of this article is to study the similarities and differences of 
adjectives and adverbs in written sources, to focus on demarcation line between 
them, to attempt to comment on the words, which simultaneously function as 
adjectives and adverbs in the two-volume dictionary of Middle Armenian. The 
vagueness and heterogeneity of Middle Armenian is conditioned by the fact 
that Middle Armenian didn’t function as a standard literary language; numerous 
words, including adverbs and adjectives underwent changes in parts of speech. 
In the original texts, in most cases they functioned as adverbials, whereas 
supplement expressed by adjective in most cases was substantivized. From the 
point of view of formation, there is no difference between them, except for the 
formation by means of adjective and adverbial suffixes.  

Nominal inflections and, in part, degrees of comparison of adjectives (this 
feature is also characteristic of adverbs) and their syntactic functioning might 
be considered a differentiating feature.   
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