
Такриз

ба автореферати диссертатсияд {амроев Озодбахт АбдусалимовIдI дар
мак}уи <Усущои каJIимасозии сарфию нацвfr дар забощои тоцикй ва
англисfr (бар мабнои осори балеfr} барои дарёфти дарачаи иJIмии

Забоrпциносй (6D021302 - Забоншlшlосии мукоисавй-таърихй, цлёсй ва
муцоисавй)

.Щар илми забоншиносй яке аз масъалацои мубрам дар марцилаи
хозира ин омузиши усулхои калимасозй дар асоси забонцои
гуногуннизом ва тавассути он нишон додани вижагихои ба цам монанд
ва фарцкунандаи онцо мебошад.

.Щар диссертатсия {амроев О.А. ба тахлили мукоисавии усулцои
калiамасозии сарфию нацвй дар забонцои точикй ва англисй дар асоси
асарцои бадей даст задааст, ки барои ганй гардидани захираи фонди
лугавии забонцои тоцикй ва англисй ёрй мерасонад.

Рисолаи vшмии мазкур аз фецристи ихтисорацо, мукаддима,
тавсифи умумии тацц,Iкот, се боб, нуц фасл, хулоса, тавсияцо оид ба
истифодаи амалии натичахо, руйхати адабиёт ва интишорот аз р!йи
мавзуи диссертатсия иборат буда, дар мукаддима доир ба мубрамии
мавзуи тацц,Iкот, дарачаи тацкиц{ мавзуи илмй, робитаи тацц{кот бо
барномацо (лоицацо), мавзуъцои илмй, максад ва вазифацои тацц{цот,
методцои таццицот, объекти тацк}Iкот, мавзуи тахцикот, асосцои
назарияви ва методологии таццикот, сарчашмаи тацкицот, навгонии
илмии тацкикот, нуктацои ба цимоя пешницод шаванда, ацамияти
назариявй ва амалй, дарачаи эътимоднокии натичахо, мутобицати
диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмй, сацми шахсии довталаби
дарё'фти,дарачай,иJiмй,дар,тахкI{IФт;таБоиб- в,г аI\ffiJiисозffй^ ЁтtinqаNои
диссертатсия, интишорот аз рУйи мавзуи диссертатсия) сохтор ва цачми
диссертатсия маълумот дода шудааст.

Боби аввzlJIи рисолаи илмй кАсосцои назариявии масъалаи
ом}зиши калима ва калимасозй>> ном гирифта, аслан сухан роцеъ ба
масоили назариявии калима, калимасозй, кчLJIимасозй ва нацши он дар
таркиби лугавии забонцои точики ва англиси ва андешацои
забоншиносон рочеъ ба калимасозй дар забонцои мукоисашаваIца
меравад. Муаллифи рисола ба ац{даи забоншиносони маъруф Ш.
Рустамов ва В.В. Елисева рочеъ ба шархи калимасозй розй шудц
муътакид аст, ки забонцои мукоисашаванда усулцои муайяни вожасозй
доранд.

Боби дуюми рисолаи илмй кУсулцои кчtJIимасозии сарфй дар
забонцои точикй ва англисй>> номгузори карда шуда, роцхои
кЕtJIимасозии сарфии забонхои точикй ва англисй таr(лил шудаанд.

Боби мазкур аз ду фасл иборат мебошад. Боиси таъкид аст, ки дар
он роry(ои к€lJIимасозии вандафзой ва ихтисора ба риштаи тацкиц кашида
шудааст. Муаллифи диссертатсия усулхои калимасозии вандафзой ва
ихтисораро дар забонцои точикй ъа англиси цамчун роццои маъмули



кЕ}JIимасозй цисобида ба калимасозии сарфИ дохил менамояд. Инчунин,
таснифоти вандцои забонцои муцоисашавандаро ошкор намудааст.

_ Дар боби сеюми рисолаи илмй кроццои калимасозии нацвй дар
забонцои тоцикй ва англисй>> баррасй мегардад. Дар ин боб уф;
каJIимаСозиИ конверсИонй, субстанТиватсиЯ, вербалИзатсия ва кЕLJIимацои
мураккаб мавриди баррасй карор мегиранд. ,

_ Инчунин, дар фасли сеюми боби сеюм сермах,сулии кaLJIимасозии
вербализатсия дар забони англисй нисбат ба забъни точикй мушаххасан
баён шудааст.

хулосаи диссертатсия бо андешацои мушаххаси диссертант ба
итмом расида, аз он Дарак медицад, Ки Масъалацои Дар Тацц.Iкот
матрацгардида цiuши худро ёфтаанд, ки он дорои ахамияти назари яьй ъа
амалй мебошад.

Автореферат бо забони хуби илмй навиIцта шудааст, бо вуцуди он
даР фишурда баъзе иштибоццои имлой ва услубИ мавчуд ба 

- 

"uзармерасаIц, ки онцо цузъй буда, ба сифати тацкикот таъсир намерасонанд.
муцаккик чор маколаи илмй вобаста ба мавзуи диссертатсия дар

мачалацои такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди
президенти {уплцурии Тоqикистон ба нашр расонидааст.

щобили цайд аст, ки автореферати диссертатсия моцирона дар
мукоиса бо забони русиаш хеле хуб масъалагузорй шудааст.

хулоса, автореферати диссертатс:rlяrи{амроев о.А. тибцл талаботи
НизомномаИ Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
чум_хурии Тоqикистон ба расмият дароварда шуда, ,уаr-офи он ба
дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа ehD) докrор 

- 
аз руйиихтисосИ бD021300 Забоншиносй (6D021302 ЗабоншинЪЬии

мукоисавй-таърихй, циёсй ва мукоисавй) арзанда аст.
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