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The article deals with the comparative study of compound adjectives in 

English and  Armenian. Despite the great number of works connected with this 

issue, the study of compound  adjectives in both languages is still relevant.  

The main focus of the article is on the structural similarities and 

differences of compound adjectives in both languages. The research shows that 

there are both synthetic and analytical compounds both in English and 

Armenian, however, in the English language analytical compositions of 

compound adjectives are spread in their usage and the usage of synthetic 

compound adjectives are few in their number. In the Armenian language there 

are both synthetic and analytic compositions but the number of synthetic 

compositions prevails. The research also has shown that though there can be 

similar structures of compound adjectives both in English and Armenian, while 

translating from one language into another the structures not always coincide. 

Keywords: compound adjectives, comparative study, synthetic and 

analytical compositions. 

 

Compounding is a powerful process of compacting information and 

enriching vocabulary within a language, exploiting previously existing lexical 

items [1].  

According to Russian linguist I.Arnold compound adjectives regularly 

correspond to free phrases. Thus, for example, the type threadbare consists of a 

noun stem and an adjective stem. The relation underlying this combination 

corresponds to the phrase ‗bare to the thread‘ [5]. 

Equal to the derivation compounding also plays an important role in the 

composition of adjectives.  
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The English and Armenian languages have both structural similarities 

and differences in compound adjectives. The aim of the present article is to 

study them. 

The English language is remarkably versatile, for it allows us to make up 

words and expressionsthat do not otherwise appear in the dictionary [9]. 

English compounds are formed mostly in the agglutinative way, that is by 

joining directly two or more stems: airtight, bloodthirsty, carefree, heartfree, 
media-shy.However, orthography is not a foolproof criterion to signal a 

compound. The parts of a word may be linked by a hyphen (freedom-loving), 
written without a space (carefree) and in a few cases by the help of a vowel or 

a consonant as a linking element (electromotive) [4]. Compound adjectives are 

also built up by the help of connection of different parts of speech such as 

noun, adjective, adverb, numeral and verb.Moreover, adjectives are built by 

the help of analytical and synthetic compounding. The examples brought in 

the paper are taken from books written by Asatryan M. E. [8], Ajaryan H. [7], 

Kaushenskaya L. V. [6], Proshina Z. [4], Dum-Tragut J. [2]. 

First of all, let us compare the compositions which are common both in 

the English and Armenian languages: 

 Noun stem+adjective stem: e.g. ice-cold, threadbare, carefree, accident-
prone. In Armenian there are similar examples such as գործիմաց, 
իմաստասեր, դռնփակ, մարդաշատ, գլխաբաց, etc. 

 Adjective stem + noun steam+ ed(for English): e.g. grey-haired, curly-
haired, blue-eyed, thin- lipped, long-legged, left-handed, broad-
shouldered. In Armenian we have լայնահուն, քաղցրահամ, լրջամիտ, 
շիկահեր, սրածայր, տաքարյուն, թխադեմ,etc. 

 Noun stem+past participle stem: e.g., tongue-tied, wind-blown, sun-
baked, sun-dried, child-wanted, wind-powered, water-cooled. In 

Armenian there are similar constructions մեքենագրած, 
ապրանքագրված, etc. 

 Noun stem+present participle stem: e.g., record-breaking, time-saving, 
English-speaking, mouth- watering, man-eating, peace-loving, freedom-
loving, soul-stirring. 

In Armenian there are two  forms of compound adjectives of this type: 
1. noun stem+verb stem, 

2. noun stem+non- finite form (ենթակայական դերբայ), 

e.g.բերքատու (բերք տվող), սահմանափահ (սահման պահող), 
վշտակիր (վիշտը կրող), կաթնատու (կաթ տվող), etc. 



48 

 

 Adjective stem+present participle: e.g., long-lasting, good-looking, 
easy-going, tight-fitting, quick-thinking. It is not difficult to 

notice, however, that lasting, looking, going, fitting, reaching do 

not exist as separate adjectives. It is quite clear that the first 

element corresponds to an adjective. They receive some definite 

character only in compounds.  

In Armenian there are two corresponding structures:  

1) adjective stem+verb stem, 

2) adjective stem+non-finite form (ենթակայական դերբայ),            

e.g. արագընթաց (արագ ընթացող), բարձրախոս (բարձր 

խոսացող), երկարակյաց (երկար կյանք ունեցող), թեթևաշարժ 

(թեթև շարժվող), քնաբեր (քունը բերող), etc. 

 Adjective stem+adjective stem: This type of compounds is called an 

additive. Examples are bitter-sweet, social-economic, fat-free, big-blue, 
etc.  
Armenian examples are the following: ամրապինդ, լիառատ, 

լայնարձակ, վեհանուշ, սոցիալ-տնտեսական, գաղափարական-

քաղաքական, բարեկիրթ, քաջարի, etc. 

 Numeral stem + noun stem: e.g., five-page, four-door, one-way, three-
hour, two-day. In Armenian there are such examples as երկտեղ, 
եռակողմ, յոթնաղի, քառագագաթ, հնգաթև, etc. 

 Adverb stem+past participle stem: e.g. highly-respected, well-read, 
well-spoken, well-behaved, densely-populated, deep-seated, deep-felt 
and the like. In Armenian this type of formation is translated by the 

help of non-finite form (հարակատար դերբայ) e.g. 

հավասարակշռված, լայնատարած, etc. 
 Double compound adjectives: these are built up by the help of 

homogenious model that is to say adjective+adjective composition: e.g. 

In English there are fie-fie (անվայելուչ), fuddy-duddy (1.խոսակց. 
մռթմռան, փնթփնթան, 2.պահպանողական, հետամնաց), lardy-
dardy (1.խոսակց. ներկարարական, պճնամոլ, 2.սենտիմենտալ, 
սեթևեթ, կոտրատվող), hilly-billy (գյուղական), hurly-burly 
(խճճված) compound adjectives and in the Armenian language we 

have մանր-մունր, խառը-խուռը, փոքր-մոքր, հաստ-հաստ, հին-
հին, մեծ-մեծ, etc. 
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In both languages double compound adjectives can be used as adjectives 

and nouns, but in English their number is greater: e.g., roly-poly (adj.թմբլիկ, 

n.քաղցրաբլիթ), yum-yum (adj. 1.համեղ, 2.խոսակց. լավ, հաճելի, n. 

կոնֆետ), go-go (adj. 1. հայտնի (երգ/պար), 2. կենդանի, էներգետիկ, 3. 

մոդայիկ, փառահեղ, n.ժամանակակից երիտասարդական պարեր). As 

for Armenian there are the following examples զիզի-բիզի (n. 

ասեղնագործության մետաղաթել, adj. կեղծ ոստե թելի կամ 

արծաթաթելի-արտադրություն), ուլուլիկ (n. այծիկ, adj. փոքրիկ ու 

սիրուն). չոր-չոր (adj. շատ չոր, փոխ. անարտահայտիչ, adv. Չոր կերպով, 

անարտահայտչաբար), թաց- թաց (adj. թաց, խոնավ, adv. խոնավ), պաղ-

պաղ (adj. ցուրտ, սառը սառը, adv. սառնությամբ), etc. 

Unlike Armenian in English double compound adjectives with adj.+adj. 

composition can have both the meaning of a noun, adjective and adverb: e.g., 

hurry-scurry (n.իրարանցում, adj. դեսուդեն ընկնեող, վազվզող, adv. 
շտապելով), higgledy-piggledy (n.քաոս, անկարգություն, adj. անկարգ, 
անկանոն, adv. Ինչպես պատահի, անկարգաբար), shilly-shelly (n. 
անվճռականություն, adj. անվճռական, տատանվող, adv. 
անվճռականորեն). 

In some cases there are double compound words which have the 

meaning of a noun, adjective and verb: e.g., yo-yo (n.բթամիտ, 
թափառաշրջիկ, adj.երերուն, խախուտ, v.դեսուդեն ընկնել, 
տարուբերվել), wing-ding (n. 1.նոպա, 2. վեճ, կռիվ, 3. արարք, խաղ, adj. 
աղմկոտ, վայրագ, մոլեգին, v.շտապել, թռչել,սլանալ). 

There are double compound adjectives in the English language which 

have all above given meanings, that is to say they can act as a noun, an 

adjective, an adverb and a verb: e.g., ding-dong (n. զանգիղողանջ, 

համազանգում, adj. զնգուն, ձայնեղ, adv. եռանդով, եռանդագին, 

ջանասիրությամբ, v. զնգալ, զրնգալ, զանգել). 
As it can be seen double compound adjectives can be presented in four 

parts of speech(noun, adjective, adverb, verb) in English whereas in Armenian 

they can be used as a noun, adjective and adverb. 

Another point worth paying attention to is that there are analytic 

compositions of compound adjectives in English which do not have equivalent 

compound adjectives in the Armenian language, such as: 

 Adjective stem+past participle stem: e.g., ready-made (պատրաստի), 
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short-lived (կարճաժամկետ), low-paid (ցածր վճարվող), high-spirited 
(ուրախ), narrow-minded (նեղմիտ, սահմանափակ), absent-minded 
(ցրված), quick-witted (խելամիտ),etc. 

 Past participle stem + adverb stem:e.g., run-down area (վատ 
պայմաններում գտնվող տարածք) cast-off clothes (դեն նետված 
հագուստ), a burnt-out car (այրված մեքենա), a broken-down bus 
(անսարք ավտոբուս), a built-up area (բազմաթիվ կառույցներից 
բաղկացած տարածք), worn-out shoes (մաշված կոշիկ) 
On the other hand there are several types of synthetic compositions in 

the Armenian language which do not have equivalent compound adjectives in 

English.In some cases synthetic compositions which are built up by the help of 

connecting element ―ա‖ prevail in their number. 
 Noun+noun: e.g., ալիքաձև, աղահամ, աղեղնաձև, երկնագույն, etc. 
 Numeral+adjective: e.g., միանման, երկթեք, եռամեծ, etc. 
 Numeral+verbal root: e.g., երկծալ, եռահյուս, քառատրոփ, etc. 
 Pronoun+noun: e.g., ինքնատիպ, եսակենտրոն, etc. 
 Pronoun+adjective: e.g., եսամոլ, նույնանման, ամենաթույլ, etc. 
 Pronoun+verbal root: e.g., այլասեր,ամենատես, etc. 
 Adverb+noun: e.g., արագաքայլ, շուտափույթ, etc. 

The investigation has shown that in the English language analytical 

compositions of compound adjectives are spread in their usage and the usage of 

synthetic compound adjectives are few in their number. In the Armenian 

language there are both synthetic and analytic compositions but the number of 

synthetic compositions prevails. In the Armenian language synthetic 

compositions mainly are built up by the help of connecting element ―ա‖, 

whereas in English most compound adjectives are written with dash. 

The research also has shown that though there can be similar structures 

of compound adjectives both in English and Armenian, while translating from 

one language into another the structures not always coincide, in other words 

there are both similar and different structures in English and Armenian but in 

translation they can be used by a different structure.  
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ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Իսահակյան Հ. Ց., Հովհաննիսյան Լ. Լ. 
 

Սույն հոդվածի նպատակն է անգլերեն և հայերեն բաղադրյալ 

ածականների զուգադրական քննություն անցկացնելը, վերջիններիս  

ընդհանրությունները և տարբերությունները վեր հանելը: Չնայած նրան, 

որ կատարվել են աշխատանքներ այս թեմայի վերաբերյալ, բաղադրյալ 

ածականների զուգադրական ուսումնասիրությունը երկու լեզուներում 

մնում է արդիական:  

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ և՛ անգլերենում, և՛ 

հայերենում կան հարադրական և համադրական բաղադրյալ 

ածականներ, սակայն անգլերենում հարադրական կառույցների թիվը 

գերակշռում է, մինչդեռ հայերենում առավել տարածված են համադրա-

կան բարդությունները: Հետազատությունը նաև ցույց է տալիս, որ 

չնայած կան նման բաղադրյալ ածականների նման կառույցներ, մեկ 

լեզվից մեկ այլ լեզու թարգմանելիս հաճախ կառույցները փոխվում են: 

Բանալի բառեր. զուգադրական քննություն, բաղադրյալ 

ածականներ, հարադրական և համադրական բարդություններ: 

 

СТРУКТУРНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АРМЯНСКИМИ И 

АНГЛИЙСКИМИ СОСТАВНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 

Исаакян E. Ц., Оганесян Л. Л.  
 

Статья посвящается изучению составных прилагательных в 

английском и армянском языках. Несмотря на большое количество работ, 

посвященных этой теме, изучение структурных особенностей составных 

прилагательных в обоих языках остается актуальной. 

Исследование показало, что в английском языке преобладает 

большое количество аналитических конструкций, в то время  как в 

армянском языке более распространено использование синтетических 

составных прилагательных.  Исследование также показало, что несмотря 

на то, что в английском и армянском есть похожие структуры составных 

прилагательных, при переводе с одного языка на другой, часто структуры 

не совпадают. 

Ключевые слова: составные прилагательные, аналитические и 

синтетические конструкции. 
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