
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхиси Шӯрои диссертатсионии 61). КОА - 021 дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Нурматова Мақсуда 
Рӯзибоевна дар мавзуи «Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои 
фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 01 - 
Забони тоҷикӣ

аз «10 » марти соли 2022 ш. Душанбе

Забони адабии муосири тоҷикӣ яке аз забонҳои бою қадимӣ буда, 
барои ифодаи матлаби гӯянда имконоти васеъ фароҳам меорад. Захираи 
ғании воҳидҳои луғавию фразеологӣ ва услубию грамматикии забон имкон 
медиҳад, ки фикр дақиқ ва нишонрас ифода ёбад, зеро воҳидҳои мухталифи 
забон вазифаҳои муайяни бадеию эстетикиро адо мекунанд. Тамоми зебоӣ 
ва назокати забонро мо дар осори бадеиву публисистӣ мушоҳида карда 
метавонем. Бинобар ин таҳқиқи масъалаҳои мухталифи забони тоҷикӣ дар 
асоси маводи адабиёти бадеи ва ВАО паҳлуҳои норавшан ва таҳқиқнашу- 
даи онро ошкор хоҳад кард. Дар ин замина омӯзиши вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологӣ саривақтӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Таҳқиқоти 
мазкур ба вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии 
тоҷикӣ бахшида шудааст. Мақсади асосии таҳқиқи мазкур муайян намуда- 
ни мавқеи воҳидҳои фразеологӣ дар сохтори наҳвии забони тоҷикӣ ба 
ҳисоб меравад.

Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии 
феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ мавриди таҳқиқи илмии моног- 
рафӣ қарор гирифтааст. Дар рисола дар бобати воситаҳои грамматикии 
алоқаи аъзоҳои ҷумла, ки бо воҳидҳои фразеологии феълӣ ифода гардида- 
анд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, то кунун аз назари таҳқиқгарони 
воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дур мондаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот дар он аст, ки 
хулосаҳои илмии ба дастомада дар таҳқиқи минбаъдаи ҷанбаҳои 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, 
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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.

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, ки дар диссертатсия гузошта шудаанд, дар 
таркиби 3 боб, 3 фасл ва 14 зерфасл тасниф гардида, дар умум ба иҷро 
расидаанд.

Дар боби якуми рисола «Воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ 
ва сохтори семантикию грамматикии онҳо», хусусиятҳои семантикии 
воҳидҳои фразеологии феълӣ, сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии 
феълӣ ва таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ва 
вазифаи наҳвии онҳоро, ки аз се фасл иборат мебошад, дарбар мегирад.

Дар боби дуюми диссертатсия - «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразео- 
логии феълӣ», ки вазифаҳои наҳвии таркибҳои фразеологӣ, ибораҳои 
фразеологӣ, вазифаҳои наҳвии шаклҳои тасрифии феъл, вазифаҳои наҳвии 
шаклҳои тасрифнашавандаи феълиро дарбар мегирад.

Дар боби сеюм-«Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои фразеологӣ», вазифаҳои 
наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ, ҷумлаҳои фразеологии феълӣ, 
ҷумлаҳои мураккаби рехта ва ба вазифаи воҳидҳои туфайлӣ омадани 
воҳидҳои фразеологии феълӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Диссертант дар охири кор чанд хулосаи муҳимро аз мазмун ва 
муҳтавои таҳқиқи анҷомпазируфта баровардааст.

Диссертатсия арзиши баланди назариявӣ ва амалӣ дошта, дар таҳқиқи 
минбаъдаи ҷанбаҳои мукаммал омӯхтанашудаи масъалаҳои марбут бо 
воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ, дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи 
масъалаҳои баҳсноки воҳидҳои фразеологӣ, алалхусус, воҳидҳои фразеоло- 
гии 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.
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Дар баробари ин, дар диссертатсия камбудиву норасоиҳое ҷой 
доранд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор аст:

ГТо андозае риоя нагардидани таносуби бобҳо дар диссертатсия ба 
назар мерасад. Хуб мешуд ин ҷиҳат ба назар гирифта мешуд.

2.Азбаски мавзӯи таҳқиқи диссертатсия ҷиҳатҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеолдогй мебошад, аз ин ҷиҳат хуб мешуд дар кор доир ба ин ҷиҳат чанд 
схема ё нақша оварда мешуд.

З.Дар диссертатсия ҷо-ҷо ғалатҳои имлоӣ, услубӣ ва техникӣ ба назар 
мерасад, ки ислоҳи онҳо ба фоидаи кор хоҳад буд.

Хулоса:
1. Диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи 

“Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 
забони адабии муосири тоҷикӣ” кори илмии анҷомёфта буда, 
мундариҷаи он ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ, Шӯрои 
диссертатсионии 61). КОА-021 ба ҳимоя иҷозат медиҳад, мувофиқат 
мекунад.

2. Мақолаҳои интишор намудаи диссертант (18адад), аз ҷумла, 3 адад 
маҷаллаи тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мазмуну муҳтавои диссертатсияро 
инъикос мекунананд. Х,аҷми умумии корҳои интишоршуда 4,1 ҷузъи 
чопиро ташкил медиҳад.

3. Автореферат ба талаботи кори илмӣ мувофиқ буда, мазмуну муҳтавои 
диссертатсияро фаро мегирад.

4. Диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзӯи “Вазифаҳои 
наҳвй ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълии забони муосири 
тоҷикӣ” ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгӯ аст, барои ҳимоя ба Шӯрои диссертатсионии 6Н. КОА-021 
пешниҳод карда шавад.

Ба ҳайси муқарризони расмй тавсия карда мешаванд:

1 .Гадоев Нурхон -доктори илмҳои филология, профессорикафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

2 . Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна - номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳо ба 
поми Сотим Улуғзода



Ба сифати муассисаи тақриздиҳанда Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рӯдакии АМИТ пешниҳод мешавад.

Раиси комиссияи ташхис: 
доктори илмҳои филология, 
профессор, узви Шӯрои ? 
диссертатсионӣ Маҷидов Ҳ.

Аъзоёни комиссияи ташхис:
доктори илмҳои филология, професс 
узви Шӯрои диссертатсионӣ Ҳомидов Д. Р.

Гулназарзода Ж.Б.
Доктори илмҳои филология, дотс 
узви Шӯрои диссертатсионӣ
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