
Такриз

ба автореферати диссертатсияи илмии Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна 

дар мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти 

точик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-2016) 

барои дарёфти дарацаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоцикӣ

Мавзуи интихобшуда дар айни замон дорои аҳаммияти амаливу 

назарӣ буда, як шохаи таҳқиқнагардидаи забоншиносӣ, аз ҷумла 

муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 

мебошанд.

Дар муқаддима аҳамияти назариявию амалии таҳқиқ мушаххас 

нишон дода шудааст. Инчунин масъалаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандаро 

муҳаққиқ дар 6 банд муфассал шарҳу эзоҳ дода, онҳоро бо андешаҳои тоза 

асоснок кардааст. Навоварии илмии диссертатсия дар он аст, ки бори 

нахуст муродифоти грамматикӣ дар маводи матбуот мавриди пажуҳиши 

монографӣ қарор дода шудааст.

Боби аввали дисертатсия “Муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии 

исмӣ дар забони матбуот” унвон дошта, аз 3 фасл иборат мебошад.

Боби дуюм "Накиш воситаҳои грамматикӣ дар ҳаммаъноии ибораҳои 

изофӣ ва ҳамроҳГТ ном дорад, ки аз се фасл таркиб ёфтааст.

Унвони боби сеюм “Муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ 

(пешояндӣ ва пасояндӣ) дар забони матбуот” буда, дорои шаш фасл аст.

Муҳаққиқ дар ҷараёни таҳқиқу омӯзиши мавзуъ маводи зиёдеро аз 

ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат” ҷамъоварӣ карда, онҳоро таснифу 

гурӯҳбандӣ намудааст. Аз таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи мавод бармеояд, 

ки диссертант мақсад ва вазифаҳои дар наздаш гузошташударо ба пуррагӣ 



иҷро кардааст. Инчунин автореферати диссертатсияи илмӣ бо маводи 

зиёди назариявию амалӣ ва далелҳо асоснок карда шудааст.

Муҳаққиқ натиҷаҳои бадастомадаро бо андешаҳои мушаххас банд ба 

банд натиҷагирӣ намудааст, ки аз савияи дониши хуби унвонҷӯ дарак 

медиҳад. Рӯйхати адабиёт ба талабот ҷавобгӯ аст.

Автореферати диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна аз 

баъзе камбудиву нуқсонҳо холӣ нест, ки барои беҳтар гардидани сифати 

кор зикри бархе аз онҳоро зарур медонем:

1. Дар автореферат баъзе ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ ба назар мерасанд.

2. Ҷо-ҷо барои исботи андеша аз ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат” 

мисолҳо оварда нашудааст.

Нуқсонҳои зикршуда ислоҳшаванда буда, моҳияти илмии 

авторефератро коста намесозанд.

Дар маҷмуъ, кор ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои пешниҳоди диссертатсияи номзадӣ посухгӯ буда, 

муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз 

рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Тақриздиҳанда:

мудири шуъбаи забони

Институти забон ва адабиёти 

ба номи Рӯдакии АМИТ, 

номзади илми филология Мирзоев Сайфиддин

16.09.2022


