
ТАҚРИЗ

ба диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи 
«Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 
забони адабии муосири тоҷикй» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Дар ҷараёни эҷоди асари бадеӣ, таҳияи матни журналистӣ ва 
тарҷумаи осори бадеӣ нависанда, журналист ва тарҷумон ба ифодаи 
дурусти матлаб, истифодаи саҳеҳ ва меъёрии воҳидҳои забон ниёз дорад. 
Ин дар натиҷаи дониши мукаммали забонӣ, огоҳ будан аз воситаҳои 
муассири забон ва нутқ, қолабҳои иборасозию ҷумлабандӣ, донистани 
мавқеи истифодаи онҳо ба даст меояд. Мубрамияти мавзуи 
диссертатсияи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна «Вазифаҳои 
наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии 
муосири тоҷикй» дар ин маврид роҳнамои хубест, зеро на танҳо ҷанбаи 
луғавӣ, балки фразеологию грамматикӣ низ ҳангоми таҳияи матн муҳим 
аст. Рисолаи мавриди тақриз таҳқиқоти мукаммалу анҷомёфтаи илмӣ ба 
ҳисоб меравад, ки арзиши назариявию амалӣ дорад.

Аҳамияти мавзуи рисола дар он зоҳир мешавад, ки дар 
забоншиносии тоҷик воҳидҳои фразеологӣ як дараҷа таҳқиқ шуда бошад 
ҳам, баъзе паҳлуҳои омӯхтанашуда низ дорад, ки вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологӣ аз ҷумлаи онҳост. Аз ин рӯ таҳқиқи он саривақтӣ 
ва муҳим арзёбӣ мегардад.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мешавад, ки бори нахуст 
вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва баъзе вижагиҳои 
маъноиву сохтории онҳо дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ ва 
матбуоти тоҷик мавриди таҳқиқи монографӣ қарор гирифтааст.

Пажӯҳиши мазкури Нурматова М. Р. аз рӯйхати ихтисораҳо, 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат мебошад.

Дар ибтидо аҳамияту мубрамии мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, 
самт ва объекти таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳо, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, 
навгониҳои илмӣ, аҳамияти илмию амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда асоснок карда шуда, роҷеъ ба сарчашмаю 
усулҳои пажӯҳиш 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.

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 онҳо бо шаклҳои тасрифию 
ғайритасрифии феъл мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

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.

Натиҷаҳои илмии аз рисола бадастомада дар таҳқиқи минбаъдаи 
ҷанбаҳои мукаммал таҳқиқнашудаи масъалаҳои мухталифи 
фразеологияи тоҷик, дар омӯзиш ва таҳлили масъалаҳои баҳсноки ин 
қисмат, алалхусус, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаҳои 
синтаксисии он, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи наҳвии забон, 
таълими фанни забони тоҷикӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ, 
масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ, таҳрири адабӣ, 
назария ва амалияи тарҷума мусоидат менамояд.

Аз натиҷаи таҳқиқоти мазкур ва тавсияҳои он ҳангоми таълифи 
фарҳанги фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, таҳияи китобу 
дастуру васоити таълимӣ доир ба вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологӣ, баргузории курсу семинарҳои махсус истифода шуда 
метавонад. Инчунин нуктаҳои муҳимтарини он ба китобҳои дарсию 
васоити ёрирасони таълими забони тоҷикӣ ворид гардида, як паҳлуи 
норавшани таълими забони модариро осон хоҳад кард.

Диссертатсияи номзадии Нурматова М.Р. дар мавзуи “Вазифаҳои 
наҳвй ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълй дар забони адабии 
муосири тоҷикй” кори баанҷомрасида буда, сазовори дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ 
мебошад.
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