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Яке аз вазифацои аввалиндарачаи илми забоншиносии муосир ин

дида баромадани сохтори тадкицотии забон ба шумор меравад, ки ба
амалй гардидани усули таълим вобаста ба фаъолижи хат ва нутк дар
ом!зиши забони хорицй мебошад. Айни цол на танцо ин ё он забонро

донистан шарт аст, балки онро дар дарачаи олй барои мубодилаи
муносибатцои байнифарцангй ва байнидаълатй амалй намудан аст.

Доир ба ин масъала забоншиносии мукоисавй мавкеи муаЙянро

ишгол менамояд, ки яке аз соцацои забоншиносй муцоисаи сохтори

ду забонро ба роц мемонад. {,амин тавр, забоншиносии муцоисавй
монандй ва фаркияти сохторцои забонцои мукоисашавандаро бо
мацсади ба даст овардани маълумот оид ба методцои муфиди
ом!зишро меомузад. Забонцои точикй ва англисй аз замони паЙдоиш ва

ташаккули худ то хол тарацциёти таърихиро аз сар ryзаронида, торафт
ганй ва мукаммал шуда, барои ба чо овардани э>(тиёчоти чомеа цамtIун
воситаи асоси хизмат мекунанд.

Щар мукаллима асоснокии тацлил, муцимияти мавзуъ, методлои
тацлил, марцилацо ва дарачаи омузиш мавриди TaцJIIIIIy баррасй карор
гирифтааст.

Дар боби якум масъалацои назарии калима ва калимасозй дар
забонцои точикй ва англисй мавриди баррасй шудаачг. Зикр шудааст, ки
назарияи каJIимасозиро дар заминаи робитацои байналмwплй
мушаххас намуда, барои муайян кардани мафцуми назариявии
забоншиносии муосир пешниходоти чолиб дода шавад. Хамзамон барои
муайяну мушаххас кардани таркиби пугавии забон ва кч}JIимасозй дар
забонцои мавриди ом!зиш карордода маълумот дода мешавад.

Щар боби дувtsум масъалацои усули аффиксатсия, сохтани кz}JIима

ба воситаи ванд, ихтисора в роццои корбурди он дар царду забон, тацIип
ва мавриди омузиш карор дода шудааст.

Дар боби сеюм масъалацои хусусиятцои ро)Q(ои калимасозии
нацвй дар забонцои точикй ва англисй ба таври чолибу асоснок бо
истифола аз манобеи арзишманд баррасй шудааст.



Щар хулоса рисоланавис ба таври илман асоснок аз дастовард(Ои
тахцLIц натичагирй намуда, хуло са ва пешницоду фарзияцои хУдРО ба

таври цолиб, мушаххас ва дастрас пешницод намудааст.

,.Щар баробари дастоварди арзишмаIци худ рисоланавис ба баъзе

нукоти муайяне мебоист диккат дицад, ки он арзиши рисоларо боло

хоцад бурд.
Яъне дар рисола сарчашмацои илмй бештар аз назари интицод

баррасй гардида, мавцеи худи рисоланавис ба консепсияцои

пешницоднамудаи олимон бояд баён шавад, цол он ки муаллиф ЛаР
бештари маврид бо гуфтацои муцацц{цони дигар ризоият медицаду

ОНЦОРО ЗИКР КаРДа МОГ}З&Р&.Щ;

Маводи асарцои бадей бисёр истифода карда шудааст, мисолхоро
бояд рисоланавис бо шакли дуруст дар дохили кори илми нишон медод.

(дар аввал бо забони точикй ва пас бо забони англисй).
Нуктацои зикршуда арзиши илмии рисоларо коциш намедицанд ва

сабук ислоцпазиранд.
Боиси зикр аст, ки рисоланавис оид ба пацIухои ryноryни мавзуи

тажицпаванда чор мацола дар мачаллацои тацризшавандаи КОА назди
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арзишманд аст.
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