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 جمرد
تشكيل ضريبة التسامح الدين اساس تربية تربية  ٠٠٠٠،١،٢،٣١٢،٣دين شريف ىداية هللا: رقم 

 (البحث املعهد تكنولوكيا بندوع واجلامعة املواصالت البعيدة)الدين االسالمية يف اجلامعة العام 

تسامح. االسالم اجد وهتدف ىذه الدراسة بلوا ققعية الىت ظهرلنا وقلق االمة االندونسي الىت اليزل ال
التسامح مطلق للملك الطالب يف اجلامعة العام يف اتبع معا  هلاذا ضريبةاألمة ابلظريبة التسامح الدين.  لطلب

 :يف البناء اخالق التسامح يف االندنسي. انطلق من ذلك لصؤال ىذا البحث ىو
 .بندوع واجلامعة املوصالت البعيدة نكنولوكياالدين االسالمية يف . كيف تربية ١
 .تربية الدين االسالمية يف الصنح ضريبة التسامح الدين ة. كيف حكم٢
 .بندوع واجلامعة املوصالت البعيدة نكنولوكيا. كيف تنفيد حكمة تربية الدين االسالمية يف ٣
 .بندوع واجلامعة املوصالت البعيدة نكنولوكيا. كيف تقومي على تنفيد تربية الدين االسالمية يف ٤
 .. العوامل الدعمة والعومل التشبيطة تربية الدين االسالمية يف الصنح ضريبة التسامح الدين٥
 .ياري خمرجووكيف ح ًتبية الدين االسالمية يف الصنح التسامح الدينالذي يقبل على تنفيد ال . كيف مسألة٦
 احلكومة يف الصنع ضريبة التسامح الدين.اء ويدعم . كيف طبقة حصول  من الزعم٧

جلواب التصرحيون على ىذ البحث وهتدف لوصف احلليفة اجلمع البياانت بعمل الواصيلة العرض, 
اشًتك دراسة اكتب, ومطلعة اىل وثيقة, عملية حتليل بينة. ىي ساعة احلمع البياانت مادام وبعد انتهى اجلمع 

كان حتليل البياانت الىت اجلمع كان حتليل ابطريقة التصدرية االتصالية. ىت بعد اجلمع  البياانت ال البياانت.
 نشاط يف حتليل البياانت ىي ابلطريقة البياانت, وحتليل البياانت. مث استنتج وخالصة.

ًتبية الدين االسالمية يف املعهد تكنولوكيا بندوع ال (١ىي علينا ان نصور )النتجة من ىذا البحث 
( الزعماء ۲املواصالت البعيدة ملوقع سًتا تيجية اىل ضريبة التسامح الدين, منبع مثن وطريقتو منط. )واجلامعة 

ًتبية الدين االسالمية يف الصناع التسامو, يف اساس ضعيف تفهم ضريبة التسامح كان الويدعم احلكومة 
االسالمية بعملية تدرس, زوع, ( تنفيد حكمة تربية الدين ٣) الصدام سبت حسى كيف نضر, واقع الدنية.

( تقومي نفيد بكيفية مادم امتحان وسط نصف سنة و ٤تعليل  إقامة نظام اندماج اىل منهاج التدريس. )
( االوامل الداعيمة, اقامة, إدارة ازرة العمل, اقام نظام مدرس, ٠امتحان األخرنصف سنة شغل ولقاء. )

الطلب انقص رغبة حمدود  يدية واللعوامل التشبيطة مجلة املدرس, برانمج, وسيلة اللوازم التمهمنهاج التدريس
( مسئلة اليت اقبل يف تنفيد تربية الدين االسالمية, االسالم يف درس ٦الوقت يتعلم يدرس, مستعد الكتاب. )

ًتبية ال( ومن عالمة النجاح الزعماء ويدعم احلكومة ٧ما ىديف علم فعة, للملك سًتا تيجية واحتار مادة. )
 لدين االسالمية يف الصناع التسامو الدين. ا

. النتجة ىذا التهدق انتسر اجلامعة العاميف  ًتبيةال التسامح الدينكية املبحث الرتفع احلودة الصناع تر 
 .ضريبة التسامح الدينطرز مدرس يف الصناع 
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البعيدة ىو اجلامعة العام الذي ان نكنولوكيا بندوع واجلامعة املواصالت املعهد مادة الزعماء احلكومة, 
اىل التنفيد الوارد, منوال, وحمصول الذي  (۲)  يعمل تربية الدين االسالمية يف الصنع ضريبة التسامح الدين

 ( اجنار منهاج التدريس خرج منهاجbحث مادة الدروس يف منهاج التدريس )( جزئي موضوع يبaاندماج اىل )
( ٤مااملعامل, اكفاءة املدرس ) عةام, يدبر الصربون, نظام اجلويدعم احلكومة( أتشريىا, الزعماء ۳التدريس )

التدريس, برامج, وسائل, زوع ونشاظ الذى  وىي منحاج العوامل الداعمة والعوامل التثبيطة. العوامل الداعمة
الًتبية اسالمية يف تنبة اجلوادة العامل الداعمة تربية الدين االسالمية والعوامل التشبيطة وىي الطالب. فائدة 

مح دين الطالب الصنح الضريبة التسامح الدين. النتجة ىذا التهدف انتنشر طرز مدرس للصناع الضريبة التسا
       امعة العام.ىف اجل

 

 


