
Тацриз

ба автореферати диссертатсияи {амроев Озодбахт Абдусалимович дар

мавзуи <<Усулцои калимасозии сарфию нацвй дар забонхои точикй ва

англисй (бар мабнои осори бадей)>> барои дарёфти дарачаи илмии доктори

фалсафа (PhD) доктор аз рУйи ихтисоси бD021300 - ЗабоншИносй

(бD021302 - ЗабоНшиносии муцоисавй-таърихйо циёсй ва муцоисавй)

забон муцимтарин ва асоситарин воситаи алокаи инсоният ба

цисоб меравад. Ягона василае, ки моро аз гузашти таъриху таммадун

ошно месозад ин забон була, бидуни он цастии цаётро дарк намудан
имконнопазир мебошад.

Тах,щикоти {амроев Озодбахт Дбдусалимович дар мавзуи <<Усулцои

калимасозии сарфию нацвй дар забонNои точикй ва англисй (бар мабнои
осори бадей)> барои пурра гардидани колабхои маъмули калимасозии
забонхои тоцикй ва англисй кумак расонида метавонад.

Паж!циши рохцои калимасозии сафию нацвй забонцои точикй ва

англисЙ яке аЗ масъалацои муцИми забоНшиносиии муцоисавй-таърихй,

киёсй ва мукоисавЙ ý1 TlTyMop рафта, ба таццици пурра ниёз ДоР&Д, зеро

ин масъа па дар сарчашмацои мавчуда ба таври мукаммал шарци худро
наёфтааст.

Щиссертатсияи {амроев О.А. аз фецристи ихтисорахо, мукаддима,

тавсифи умумии тацкикот, се боб, хулоса, тавсияхо оид ба истифодаи

амалии натичацо, руйхати адабиёт ва интишорот аз рУйи мавзуи

диссерта т сия иб орат меб ошад.
БобИ якуМ ба масъалацоД назарияВй бахшИда шудааст. Щар фасли

якум шархи калимаю калимасози, дар фасли дуввум нацш калимасозй

дар таркиби лугавй ва дар фасли сеюм бошад андешахои забоншиносон

рочеъ ба калимасозй дар забонцои точикй ва англисй тацлил шудаанд.

масъалахои дар боби мазкур чой дошта, мушаххас тахкиц шудаанд.
мухаккищ моро бо усулцои вандафзой ва ихтисора дар боби дуюми

диссертатQия) ки кУсупхои калимасозии сарфа дар забонхои точикй ва

англисй>> унвон дорад, ошно месозад. Ба андешаи мухацкиц дар
забонхои точикй ва англисй усулцои калимасозии вандафзой
(аффиксатсия) ва ихтисора ба роцхои калимасозии сарфп дохил карда
мешаванд. Илова бар ин, муаллиф дар боби мазкур вижагихои роххои
калимасозии мазкурро муфассал шарцу эзох додааст.

Щар боби сеюм, ки тахти унвони <<Роххои калимасозии нахвй дар
забонцои тоцикй ва англисй> мавриди омузиш карор дода шудааст, дар
он роцх,ои калимасозии нацвй дар забонх,ои тоцикй ва англисй тацлилу

барраси гардидаанд. Муаллиф дар фаслцои ин боб роý{ои мазкури
калимасозиро бо мисолцои мушаххас нишон додааст.

муцаккик дар кисмати хулосаи'рисолаи илмй андешахои хУДРО бО

натичаNои мушаххас чамъбаст кардааст .

Щиссертант оид ба h{авзуи тацщикоти

илми, Zз чумла, 4 макоJIа дар мачалацои
диссертатсионй 10 мако лаи
тацризшаванд аи Комисси яи



оJIии аттестат сионии назди Президенти Чуrхур"" Точикистон чоп

намудааст' ки натичахои асdсй ва муцимтарини тахкицотро дар худ

тачассум менамоянд.
дьр баробари дастовардхои му{им фишурлаи диссертатсия аз баъзе

камбудицо орй нест:
1. Агар муаJIлиф баъзе аз мисолцои овардашударо цамЧУН ЗаМИМа

ба диссертатсия илова менамуд, хеJIе хуб мешуд.
2. Дар муцаддимаи автореферат хатогихои имлои, китобатЙ ва

техникй ба назар мерсад.
чунин норасоихо киммати илмии авторефератро кам намекунанд.

двторефрати диссертатсия дар асоси талаботцои Код-и назди

Президенти Чумхурии Точикистон таълиф
автореферати мазкур равон ва илмй буда,
чандинсо лаи муцацщицро инъикос менамояд.

щар ма.Iмуъ, аз баррасии автореферат натичагирй кардан мумкин
аст, ки диссертатсияИ {амроев Озодбахт Абдусалимович дар мавзуи

кУсулцои каJIимасозии сарфию нахвй дар забонх,ои точикй ва англисй
(бар мабнои осори бадей)> пешницод. шудааст, ба талаботи Комиссияи
олии аттестатс"Ъ""" назди Президенти Щумхурии Тоцикистон цавобý
буда, муаллифи он барои дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа
(PhD) --доктор аз руйи ихтисоси бD021300 - Забоншиносй (6D021302 _

забоншиносии мукоисавй-таърихй, циёсй ва муцоисавй) арзанда

цисобида мешавад.
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