
صيني أن غرض التربية بصورة عامة في الصين القديمة  هو خدمة النظام القائم وأعداد الموظفين ال
  :وتكون من ثالثة أنواع تتدرج حسب صعوبتها وهذه االمتحانات،القادرين على أدارة وقت الحكم 

 -: امتحانات من الدرجة ألولى.1
 قاالت في موضوعات مختارة من كتاب تجري مرة كل ثالث أعوام يطلب من الطالب كتابة ثالث م

ساعة وبذلك يتطلب جهد عقلي شاق  20ـ18وتعقد في غرف منفصلة ويمكث الطلبة مابين  كونفوشيوس
مرات حتى  (5أو  4)وال يسمح بالنجاح إاللجزء قليل من الطلبة المتقدمين لالمتحان ويكرر هذا االختبار 

ون في هذا االمتحان يحق لهم أن يتقدموا الداء امتحان تتاح الفرصة بانتقاء العدد المطلوب والنجاجح
  .الدرجة الثانية

 -:امتحانات من الدرجة الثانية .2
الغرض من هذه االمتحانات هو قياس قدرة الطالب على القراءة ومدى قدرته على كتابة الموضوعات 

 (3)من الدرجة االولى ومدتها اإلنشائية وغزارة المعلومات لديه وتكون أكثر صعوبة وأشمل من االمتحانات 
  (3)ن هذه االمتحانات تكررايام من أجل الحصول على العدد المطلوب الشغال الوظائف الحكومية فأ

 من الطلبة  (%1 )مرات نظرا الن نسبة الناجحين ال تتجاوز 4أو
 -: امتحانات من الدرجة الثالثة.3

ويأخذ  (يوم   13لكل طالب غرفة يمكث فيها  (غرفة 1000))ويعقد بالعاصمة بكين في قاعة تتكون من
الطالب معه غذاءه وشرابه ويعطى أسئلة االمتحان وتتعلق الكتابة عن كونفوشيوس واألدب واألخالق 
والفلسفة أما نسبة الناجحين فعادة تكون أكبر من االمتحانات السابقة االولى والثانية وال يشترط سن محدد 

 .ويبذل الممتحنون جهدًا شاقاً 
  (  والتعليم في اليونان قديمآ التربية)  
 ـ:بوجود نظامين تربويين هما (اإلغريق)تميزت التربية عند اليونانيون القدماء 

 .نسبة إلى مدينة إسبارطة  اإلسبارطيةالتربية  اوآلـ
 .نسبة إلى مدينة أثينا  االثينيةالتربية  ثانيآـ

 -:اوآلـ التربية اإلسبارطية 
 .العوامل التالية التي لها أثر كبير في طبيعة تكوين النظام التربوي  نذكرقبل الحديث 

الموقع الجغرافي اإلسبارطي حيث كانت تقع في منطقة جبلية وعرة وكانت المعيشة في مثل هذا النوع . 1
 .تتطلب قوة الجسم والقدرة على الحتمال 

 :طبقات  يتكون من ثالث   -:النظام االجتماعي في إسبارطة . 2
 . في المجتمع اليوناني قديمآ الناحية األساسية تعتبر  Spartans : طبقة السادةأ.

اي الطبقاة الوسطى في  التي تشمل المالح والنجار والصناع  perriess  :الطبقة الوسطىب.
 . المجتمع



 كانت المهمة الملقاة على طبقة العبيد هي خدمة طبقة السادة وما على الطبقة :دـ طبقة العبيج 
الوسطى سوى دفع الضرائب للسادة الذين كانوا طبقة عالية في استقراطيتها وسيطرتها التامة على 

 .طبقتين العبيد والوسطى 
 -:خضائص التربية اإلسبارطية 

تركز على أعداد األفراد الشجعان األقوياء وتزويد  فهيـ تهدف التربية اإلسبارطية اعداد المواطن للدولة 1
ف من الكمال الجسماني والشجاعة والتحلي باألخالق وبعادات الطاعة العمياء حتى كل مواطن بقدر كا

 .يكون الجندي المثالي الذي اليهزم بالحروب
كما عين له بعض المساعدين ويكون هذا المشرف سلطة لتربية المواطنين  للفردمشرف عام  تخصيص .2

 .نه لهذا المهمة عدد من حاملين اإلسبارطيةكان يعاو و اإلسبارطيين وعقاب التالميذ حين تدعو الضرورة 
منذ مولد الطفل فالدولة هية المسيطرة على التعليم في جميع مراحله وكان الطفل المولد  الفردـ تبدأ تربية 3

 القوية له.حديثا يعرض على شيوخ حيث يقررون إذا يستحق الحياة أو الموت وفق أجرا عدد من التجارب 
كرية حيث يضعون األباء جميعآ يرسلون أبناهم إلى المعسكر العام ثكنات عسفي سنة السابعة كان  .4

 .بناء بالمدارس الداخلية على التربية ويلحق االتحت رعاية المشرفين 
ينتقل األوالد الى نوع التدريب العسكري العنيف الذي يستمر مدة عامين تحت اشراف 12 السنة . 5

  .الجيش
ربية تدريبات عسكرية متقدمة ودراسة عميقة في األسلحة الح تلقىذالطالب الحربي ي18 في سن  .6

 .السالح  والعمليات العسكرية واستعمال
وعندما يبلغ المواطنون اإلسبارطيون سن العشرين يلتحقون بالجيش حيث يتدربون على تحمل أنواع . 7

ود حيث يخوضون مدة ثم يرسلون إلى وحدات الجيش على الحد .الصعاب ويؤدون يمين الوالء للدولة 
 .عشر سنوات كجنود نظامين 

عام من العمر ويتمتع الحقوق والختبارات المدنية عضوا من أعضاء 30)عهد الرجوله يبلغ المواطنون  .8
 .الجمعية العادة ويجبر على الزواج لصالح الدولة

 


