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  امجلهوریة اجلزا�ریة اميقراطیة الشعبیة

  $امعة  "ٔيب �كر بلقاید   تلمسان

  قسم الف/ون/ لكیة ا,ٓداب و ا'لغات 

  2018/2019: الس4نة اجلامعیة

  هين ?رمية : أ,س4تاذة 

  - مرسح  - السدايس الثالث

  س4ميیولوجIا املرسح: امJKان مقIاس 

  املدلول Yىل اال ، ملاذا ؟قسم دUسوسري العالمة ٕاىل دال و مدلول و قدم  1س

العملیة التhٔویلیة �رمهتا عند بريس مرتبطة بعضها مع بعض فال ميكن 'لمؤول الوا^د العمل مبفرده ، و ٕامنا  2س

  اذ?ر هذه املس4توnت مع الرشح . oكون مس4توnت التhٔویل الثالثة اليت افرتضها ش4بكة Yالقة مرتابطة 

  الو$زي ؟

  ؟" التعبري " رUس يف دراس4ته 'لعالمة مبصطلح ما اwي یقصده شارل  مو  3س

  ما املقصود ~س4ميیولوجIا املرسح ؟  4س

  

  

  

  و هللا ويل التوفIق
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  امجلهوریة اجلزا�ریة اميقراطیة الشعبیة

  $امعة  "ٔيب �كر بلقاید   تلمسان

  قسم الف/ون/ لكیة ا,ٓداب و ا'لغات 

  2018/2019: الس4نة اجلامعیة

  ة هين ?رمي: أ,س4تاذة 

  - مرسح  - السدايس الثالث

  س4ميیولوجIا املرسح: مJKان مقIاس التصحیح ا�منوذ� ال

  نقاط 05: 1اجلواب

قدم دUسوسري املدلول Yىل اال نظرا ملا حيم� من تعددیة تولیدیة يف املعىن ، �جتا عن Yدم   

عن شلك ٔ,ّن رضورة �رتباط ب�هنام ، لكن ال یو$د دال ال حيمل معىن وال مدلول ال یعّرب 

العالمة كام عرفها دUسوسري يه مزجي بني دال ومدلول ، و �ملقابل ٔ"یضا من املمكن ٔ"ن ینوب 

اال عن مدلول "ٓخر ، ومن مث یوّ Yالمة ٔ"خرى حبیث یزتحزح معىن املدلول ٕاىل معىن "ٓخر من 

  .¥الل تنوّع املفهوم و£شظیه ٕاىل معان ٔ"خرى

  نقاط 05: 2اجلواب

  :ث مس4توnت من العملیة التhٔویلیة و يه مّزي بريس ثال   

oرتبط وظیفKه ٕ�دراك العالمة وهو مرتبط مبعطیات املوضوع م¨ارشة : املؤول املبارش  -1

ورضورته التhٔویلیة موجودة دا¥ل العالمة ~شلك م¨ارش، وoمكن وظیفKه االلیة كنقطة 

 ن1.انطالق '®ال

³ر اwي ترتكه العالمة ٔ"ي لك ما یؤّو± : املؤّول اینايم  -2 ٔ́ هو ما ¸رمسه اwهن و ا¶یµ ل

 ن 1. اwهن لها مضن معطیات اس4تق¨الها
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ال یعمل مبفرده مضن ¼سق ¥اص بل ¸رتبط حبركة املؤول اینايم وما : املؤّول ا�هنايئ  -3

ه من ٕا^االت  ن 1. یق̂رت

مهتا عند بريس مرتبطة بعضها مع بعض فال ميكن 'لمؤول الوا^د �ر وYلیه فٕان العملیىة االلیة 

، فلك  العمل مبفرده ، و ٕامنا oكون مس4توnت التhٔویل الثالثة اليت افرتضها ش4بكة Yالقة مرتابطة

  ن2. مس4توى یؤّسس أ,رضیة املمهّدة الش4تغال املؤّول الثاين وهكذا دوالیك 

 الجواب3:

ا�هتّیؤ لالس4تÀابة ، وقد نق� عن بريس يف نظریته عن یقصد شارل مورUس مبصطلح التعبري 

العالمة ویق¨� �ملفهوم أ,رسطي الفكرة ٔ"و التصّور، فهو هتیؤ تثريه العالمة يف اجلهاز العضوي ٔ,ن 

  ن 2.5. یصدر عنه رد فعل ما عند حضور املوضوع املدلول 

مة يه رن اجلرس واملعرب هو مÆال اللكب اwي تقدم ± قطعة ا'لحم بعد رن اجلرس ، oكون العال

اللكب ــ اجلهاز العضوي ـــ و املدلول اخلار� هو ا'لحم و التعبري هو هتّیؤ اللكب ٔ,ن ینفعل 

  ن 2.5. ~سلوك معني ٔ"مام الطعام  يف هذه احلا قطعة ا'لحم عند دق اجلرس ?س4یالن ا'لعاب

:4اجلواب   

العرض ¸ركّز Yىل الرتت�ب / لتJلیل النص عّرف �oرUس �ف�س س4ميیولوجIا املرسج بhٔهنا مهنج 

الشلكي 'لنص ٔ"و العرض Ñلك ،Yىل ٔ"ساس الرتت�ب اا¥يل لهذه املنظومات االلیة اليت تصنع 

لك مهنام ، و Yىل ٔ"ساس دینامIات معلیات املعىن و توطید الشعور ¥الل مشاركة ف/اين املرسح و 

  ن2.5.امجلهور

هنÀا لتJلیل النص ارايم و العرض و ال تبحث عن املعىن وهبذا oكون س4ميیولوجIا املرسح م   

 ن 2.5.حبد ذاته فقط بل تعين بدینامIة اش4تغال العالمة و ?یفIة تنامهيا و تطورها 

 


