
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар 

мавзӯи «Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии 

феьлӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 

Душанбе, 2022. - 24 саҳ.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна 

«Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони адабии муосири тоҷикӣ» бори нахуст вазифаи наҳвии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ мавриди 
таҳқиқи монографӣ, илмӣ қарор гирифтааст. Дар рисола дар бобати 

воситаҳои грамматикии алоқаи аъзоҳои ҷумла, ки бо воҳидҳои 

фразеологии феълӣ ифода гардидаанд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, то 

кунун аз назари таҳқиқгарони воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дур 
мондаанд.

Диссертатсияи Нурматова Мақсуда ба яке аз масъалаҳои мубрами 
забоншиносии тоҷик бахшида шудааст ва интихоби мавзуъ актуалию 
саривақтӣ маҳсуб меёбад.

Таҳқиқоти мазкур аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, се боб 

(фарогири чанд фаслу зерфасл), хулоса ва феҳристи адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад.

Дар муқаддимаи автореферат роҷеъ ба мубрамӣ ва зарурати 
баргузории таҳқиқот, дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ, робитаи 

таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ, ҳадаф ва 

вазифаҳои таҳқиқот, эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ, навгонии 

илмии таҳқиқот, аҳамияти назариявию амалӣ, нуктаҳои асосии 
ҳимояшавандаи диссертатсия, саҳми шахсии довталаб, тавсиби 

диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он, сохтору ҳаҷми 
рисола маълумот дода шудааст.



Боби якуми диссертатсия «Воҳидҳои фразеологии феълии забони 

тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо» номгузорӣ шуда, се 

фаслро дар бар мегирад. Муаллифи рисола дар ин фаслҳо вижагиҳои 
маъноӣ, сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва таъсири 

тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии 

онҳоро дар заминаи маводи бойи адабиёти бадеӣ ва матбуоти тоҷик 
баррасӣ менамояд.

Фасли дуюми боби якум «Сохтори грамматикии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ» унвон дошта, дар он сохтори грамматикии 
фразеологизмҳои феълӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Фасли сеюми боби якум «Таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои 
воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии онҳо» номгузорӣ гардида, он дар 
атрофи дур шудани ҷузъҳои ВФ дар матни асари бадеӣ ва таъсири ин 
ҳолат ба вазифаи наҳвии онҳо баҳс менамояд.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ» фарогири ду фаслу ҳафт зерфасл аст. Дар ин 
қисмати кор вазифаи наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, ибораҳои 
фразеологии феълӣ, вазифаҳои наҳвии оиҳо бо шаклҳои тасрифию 
гайритасрифии феъл мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Фасли якуми боби дуюм дар бораи “Вазифаҳои наҳвии таркибҳои 
фразеологии феълӣ” баҳс мекунад. Таҳқиқгарони наҳви забони тоҷикӣ 
дар асару мақолаҳои илмиашон қайд кардаанд, ки воҳидҳои фразеологӣ 
дар қолаби таркиб, ибора, ҷумлаи сода ва ҷумлаи мураккаб ифода 
ёфтааст.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои 
фразеологӣ” ном дошта, аз се фасл иборат мебошад. Дар ин қисмати 
кор дар бораи муҳимтарин хусусиятҳои ҷумлаҳои сода ва рехтаи 
фразеологӣ ва вазифаҳои наҳвии онҳо маълумот дода шуда, ба вазифаи 
наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ, вазифаи наҳвии ҷумлаҳои 
мураккаби рехта ва ба вазифаи воҳидҳои туфайлӣ омадани ВФФ 
таваҷҷуҳ гардидааст.

Дар қисмати хулосаи диссертатсия муҳаққиқ бардоштҳои худро 
дар чордаҳ банд ҷамъбаст намудааст.

Хулосаҳои мухтасари кори диссертатсионӣ, ки бо 3 забон: тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ дар анҷоми матни автореферат оварда шудаанд, 



мувофиқ ба муқаррароти чории КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буда, моҳияти илмии диссертатсияро ба таври фишурда 
инъикос менамоянд.

Муаллиф вобаста ба мавзӯи таҳқиқот 18 мақолаи илмӣ дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшаванда чоп намудааст, аз он ҷумла 3 
мақолаи чопнамудаи муҳаққиқ, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нашр шудаанд.

Бо вуҷуди муваффақияту дастовардҳо дар автореферати 
диссертатсия баъзе нуқсонҳо ҷой доранд, ки таъкиди онҳо ба манфиати 
кор хоҳад буд:

1. Хуб мешуд, ки маводи амалии кор дар шакли диаграмаҳо пешниҳод 
мегардид.

2. Баъзе ғалатҳои аломатҳои китобат ба мушоҳида расид.
Дар умум эродҳои номбаршуда ҷузъӣ буда, мазмуни асосии 

авторефератро намекоҳонанд. Дастовардҳои илмӣ дар диссертатсияи 
мазкур арзишманду назаррасанд ва диссертант ба ҳадафҳои 
муайяннамудаи хеш муваффақ шудааст.

Хулосаҳои илмии ба дастомада дар таҳқиқи минбаъдаи ҷанбаъҳои 

мукаммал омӯхтанашудаи масъалаҳои марбут бо воҳидҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ, дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масъалаҳои баҳсноки 
воҳидҳои фразеологӣ, алалхусус, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва 
вазифаҳои синтаксисии он, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи минбаъдаи 
наҳвии забон, таълими фанни забони тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, 
масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ 

мусоидат менамояд.

Натиҷаи таҳқиқоти мазкур ва тавсияҳои он дар таълифи фарҳанги 

воҳидҳои фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳамчунин дар 

таҳияи китобу дастуру васоити таълимӣ доир ба вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологӣ, гузаронидани курсу семинарҳои махсус истифода 
шуда метавонад. Инчунин нуктаҳои муҳимтарини он ба китобҳои 



дарсию васоити ёрирасони таълими забони тоҷикӣ ворид гардида, як 

мушкили таълими забони модариро осон хоҳад кард.

Ба ҳамин тариқ, диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна 

дар мавзӯи « Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии 

феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ » таҳқиқоти баанҷомрасида ба 

шумор рафта, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи он шоистаи соҳиб шудан ба 

дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 — 
Забони тоҷикӣ мебошад.

Номзади илмҳои филологӣ,

дотсенти кафедраи забонҳои тоҷикӣ

ва русии Донишкадаи иқтисод ва савдои

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Трҷикистон

дар шаҳри Хуҷанд Ҷалолова Фотима Абдусаломовна

Суроғаи муқарриз:

375700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, хиёбони И.Сомонӣ 169,

Донишкадаи иқтисод ва савдои

Донишгоҳи давла гии тиҷорати Тоҷикистон

Имзои дотсент Ҷалолова

мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳо 

ва корҳои махсуси

Донишкадаи иқтисод ва савдои 1

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тс

Фотима Абдусаломовнаро тасдиқ
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