
ТАҚРИЗ

ба автореферати рисолаи илмии Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар 
мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти 
тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010- 2016) 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Омӯзиши муносибатҳои ҳаммаъноии муродифот дар саҳифаҳои 
матбуот далели он аст, ки саҳми матбуоти даврӣ дар рушди забони адабии 
тоҷикӣ хеле назаррас ва муҳим аст. Роҳҳо ва тамоюли инкишофи забони 
адабиро .маҳз дар забони матбуот ба таври равшану назаррас мушоҳида 
намуда, ба забони матбуот чун оинаи тамомнамои забони зиндаи тоҷикӣ 
баҳо додан мумкин аст.

Дар муқаддима роҷеъ ба актуалӣ будани мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, 
навгонӣ дар таҳқиқи илмӣ, вазифаҳои таҳқиқ ва сохтори рисола сухан 
рафта, мавзуи тадқиқоти илмӣ асоснок ва зарурати интихоби он баён карда 
мешавад.

Навгонии илмии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, 
ки нахустин бор муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони 
матбуоти тоҷик ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст.

Автореферати рисолаи илмии Исмоилова Шамсинисо аз муқаддима, 
се боб бо фарогирии фаслҳо. хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

Боби аввал - “Муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии исмӣ дар 
забони матбуот” унвон дошта, се фаслро дар бар мегирад. Дар ин боб 
муҳаққиқ дарҷаи омӯзиши мавзуъ ва саҳми забоншиносони дохиливу 
хориҷиро дар таҳқиқу баррасии муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ 
дар забони тоҷикӣ нишон додаааст. Дар фаслҳои ин боб масъалаҳои 
гуногуни адабиёт ва санъат, мусиқӣ, театр, тарҷумаи бадеӣ, иҷтимоию ахлоқӣ 
ва ғайраро инъикос намудааст.

Боби дуюм - “Нақши воситаҳои грамматикӣ дар ҳаммаъноии 
ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ” ном дошта. ба чор фасл ҷудо карда шудааст. 
Муҳаққиқ дар такя ба маводи зиёд нақши воситаҳои грамматикӣ дар 
ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳиро таҳлил намуда. дар асоси 
сарчашмаҳои муътамад андешаҳои худро асоснок менамояд.

Боби сеюм - “Муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ (пешояндӣ ва 
пасояпдӣ) дар забони матбуот” номгузорӣ шуда, ин боби кор ба шаш фаслҳо 



ҷудо карда шудааст. Зикр бояд кард, ки дар ҳамаи фаслҳо унҷонҷӯ кушиш ба 
харҷ додааст, ки дар асоси мисолҳо фикру андешаҳои худро вобаста ба нақши 
муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ дар забони матбуот асоснок намояд.

Дар хулосаи автореферат муҳаққиқ ҳар як бобро ба таври алоҳида бо 
рақам натиҷагирӣ кардааст, ки мундариҷаи диссертатсия кори илмии 
анҷомдодаи ӯро пурра инъикос менамояд.

Феҳристи адабиёт дар асоси меъёр ва талаботи мавҷуда мураттаб 
гардидааст. Автореферат ва мақолаҳои нашрнамудаи унвонҷӯ мазмуну 
мундариҷаи умумии диссертатсияи мазкурро инъикос менамоянд.

Бо вуҷуди ба талабот ҷавобгӯ будан, баъзе нуқсонҳо дар автореферат ба 
назар расиданд:

1. Ҳангоми ҳуруфчинӣ кардан баъзе нуқсонҳои имлоию техникӣ ба 
назар мерасад.

2. Ҷо-ҷо барои исботи андеша дар боби дуюм аз ҳафтаномаи 
“Адабиёт ва санъат” мисолҳо оварда нашудааст.

Ин нуқсонҳои зикршуда ҷузъӣ буда. ислоҳшаванда мебошанд.
Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи 

«Муродифопги грамматикии иборахои исмӣ дар забони матбуоти точрк (дар 
мисоли хафтаномаи «Адабиёт ва санъат», со.гхои 2010- 2016)» кори 
баанҷомрасидаи илмӣ буда, арзиши баланди илмӣ-назариявӣ дорад ва ба 
талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Муаллифи рисола низ барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
забони тоҷикӣ сазовор аст.

н.и.ф., дотсенти кафедраи 
забонҳои ДБССТ Сангинова Р.И.
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