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Мукоиса ва тацкищи к€lпимасозй яке аз масъ€rлахои мубрам дар илми

забоншиносй ба хисоб меравад, зеро чунин навъи тацкикот имкон фароцам

меоварад, ки каJIимасозй дар забоЕцои точикй ва англисй рушд намояд.

Калимасозй яке воситаи асосии ганисозандаи зЕlхираи фонди лугавии

забонцои матрахшаванда мебошад.

,Щиссертатсияе, ки Ец} чониби {амроев Озодбахт Абдусалимович дар

МавЗуи усулцои к€uIимасозии сарфию нацвй дар забонхои тоцикй ва англисй

Дар асоси асарцои бадей та,Nкик гардидааст, барои боз хам хубтару амиктар

ом}хтани к€lJIимасозии забонхои муцоисашаванда хело Myý.IM мебошад.

Маводи диссертатсияро асару тахкикотхои илмии донишмандону

забоrлшиносони ватанию хорицй ташкил медиNанд, ки бевосита ба илми

забоlтшиносй марбутанд.

ЧУнон ки €lз мутолиаи автореферат бармеояд, диссертатсия аз фецристи

ихтисорахо, мукаддимq тавсифи умр{ии таNщикот, се боб, хуJIоса, тавсияхо

ОИД ба истифодаи амапии натичахо, руйхати адабиёт ва интишорот аз руйи
мавзуи диссертатсия иборат аст.

,.Щар муцаддимЕlи тахкицот сухан дар бораи мубрамии мавзуи тахкикот,

ларачаи тахкици мавзуи илмй, робитаи тахцицот бо барномацо (лоицацо),

МаВЗУъцои илмй, Мацсад ва вазифацои тахцищот, методцои таNцицот, объекти

Тацкицот, мавз)rи таццикот, асосхои назариявй ва методологии тацкикот,

сарчашмм тацкикот, навгонии илмии тацщикот, нуктацои ба цимоя

пешницодшавандq ахамияти назариявй ва амалй, дарачаи эътимоднокии

наТиЧацо, мутобикати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмй, сахми

шIЕжсии ловта-гrаби дарёфти дарачм илми дар талкикот, тавсиб ва



амалисозии натичil(ои диссертатсI4,I, интишорот щ руии мавзуи

диссертатсиrI, сохтор ва хачми диссертатсия меравад.

Боби якуми рисола <<Асосцои назариявии масъалаи омfзиши калима

ва калимасозй>> ном доштq аз се фасл иборат аст. .Щар боби мазкур муалгrлиф

масъалацои назариявии каJIима, капимасозй, нацши капимасозй ва андешацои

забоншиносон оид ба калимасозй дар забонцои точикй ва англисиро дар

асоси сарчашмФ(ои илмй шарх медихад. Боиси хурсандй хам аст, ки муаллиф

дар баъзе лахзахо фиrqру аЕдешil(ои худро устувор монда, назари мушаххаси

хешро рочеъ каJIимасозй баён месозад.

Боби д}юми рисола <<Усулцои калимасозии сарфй дар забонхои

тоцикй ва англисri>> унвон дошта, аз .ry фасл ва ду зербоб иборат мебошад,

Муаллиф дар боби зерин усулцои капимасозии сарфии (вандафзой ва

ихтисора) забонцои тоцикй ва англисиро баррасй намудъ роххои
капимасозии зикргардидаро шарц медихад.

Боби сеюми рисола <<Роццои калимасозии нацвй дар забонцои

тоцикй ва англисfr>> номryзорй карда шуда, аз чор фасл иборат аст, Щар ин

бОб Усулцои калимасозии нах,вй (конверсия, субстантиватсия, вербализатсия

Ва каlrимацои мураккаб) дар забонцои точикй ва англисй ба таври муцоиса

баррасй карда мешаванд.

Дар хулоса муаплиф нукоти асосии тахкицотро дар асоси маводи

МУШаххаси амалЙ ба риштаи тахкик кашида, андеIцах,ои хешро бо хулосаву

натичацои арзишманд чамъбаст намудааст.

ФишУрдаи диссертатсия бо забонцои тоцикй ва русй мазмуни рисоларо
пУрра инъикос мен€lмояд ва маколацои чоп намудаи му€tллиф цам ба талабот

цавобý аст.

Бо вуlуди дар сатци баланди илмй таълиф ёфтанrr диссертатсия, дар он

камбудиву норасоихо ба чашм мерасанд:

1. .Щар диссертатсиrI н€вари т€lнкидии муаллиф кам ба чашм меdасад.

ХУб мешуд, ки муаллиф дар баъзе маврI4дцо рочеъ ба масъаrrаи мавриди

тацкик андешацои танкидиш худро баён медошт.



2. Дар баъзе чойхои автореферат гаLJIатцои услубй ва имлой ба

чашм мерасанд.

Камбудицои ишорашуда ба ацамияти тацкицот таъсири манфП

намерасонанд, зеро онцо ислоцпазиранд.

{амин тавр, автореферати диссертатсияи {амроев Озодбахт

Аюдусалимович дар мавзуи <<Усулцои каJIимасозии сарфию нацвй дар

забонцои тоцикй ва англисй (6ар мабнои осори бадей)>, дуруст ва гryрра

буда, ба та-rrаботи Комиссияи олии аттестатсионии н€}зди Президенти

Чумцурии Тоцикистон цавобý аст ва муаллифи он барои дарёфти дарачаи

илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор Ев рУйи ихтисоси бD021300

муцоисавй) сазовор мебошад.
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