
Forums 

Types of Forums 

1. A single simple discussion - A single topic discussion developed on one page, which is useful for short 

focused discussions (cannot be used with separate groups). 

2. Standard forum for general use - An open forum where anyone can start a new topic at any time; this is 

the best general-purpose forum. 

3. Each person posts one discussion - Each person can post exactly one new Discussion topic  (everyone can 

reply to them though); this is useful when you want each student to start a discussion about, say, their 

reflections on the week's topic, and everyone else responds to these. 

4. Q and A forum - Instead of initiating, discussion participants pose a question in the initial post of a 

discussion. Students may reply with an answer, but they will not see the replies of other Students to the 

question in that discussion until they themselves have replied to the same discussion. 

5. Standard forum displayed in a blog-like format. 

Adding New Forum 

1. Turn on Editing. 

2. Click on Add a Forum. 

3. Give your Forum a Name and Description (include directions). 

4. Choose what type of forum works (look above). 

5. Attachments and Word Count- Are you going to allow attachments? 

6. Subscription Tracking refers to whether or not the student will receive emails 

about forums. 

 Optional- students choose. 

 Forced- students are forced to receive the emails. 

 Auto subscription- students are subscribed to the forum, but they may opt out later. 

 Subscription disabled- students are not subscribed and are not allowed to subscribe. 

bayan
Sticky Note

أنواع المنتدياتForums 1. مناقشة بسيطة واحدة - مناقشة موضوع واحد تم تطويرها على صفحة واحدة ، وهي مفيدة للمناقشات المركزة القصيرة (لا يمكن استخدامها مع مجموعات منفصلة).2. منتدى قياسي للاستخدام العام - منتدى مفتوح حيث يمكن لأي شخص بدء موضوع جديد في أي وقت ؛ هذا هو أفضل منتدى للأغراض العامة.3. كل شخص ينشر مناقشة واحدة - يمكن لكل شخص نشر موضوع مناقشة جديد واحد بالضبط (يمكن للجميع الرد عليهم) ؛ يكون هذا مفيدًا عندما تريد أن يبدأ كل طالب مناقشة حول تأملاته حول موضوع الأسبوع ، على سبيل المثال ، ويستجيب كل شخص آخر لها.4. سؤال ومنتدى - بدلاً من البدء ، يطرح المشاركون في المناقشة سؤالاً في المشاركة الأولية للمناقشة. يمكن للطلاب الرد بإجابة ، لكنهم لن يروا ردود الطلاب الآخرين على السؤال في تلك المناقشة حتى يجيبوا هم أنفسهم على نفس المناقشة.5. عرض المنتدى القياسي بتنسيق يشبه المدونة.

إضافة منتدى جديد1. قم بتشغيل التحرير من خلال الضغط على السهم باتجاه أسفل وهي تقع على اليمين من أعلى الشاشة، وتختار Turn Edit On. لا تنسي ترجعها إلى Turn Edit Off عند الانتهاء من المنتدى.2. انقر فوق إضافة منتدى. من Add3. امنح المنتدى اسمًا ووصفًا (قم بتضمين التوجيهات).4. اختر نوع المنتدى الذي يعمل (انظر أعلاه).5. المرفقات وعدد الكلمات - هل ستسمح بالمرفقات؟6. يشير تتبع الاشتراك إلى ما إذا كان الطالب سيتلقى رسائل بريد إلكتروني حول المنتديات أم لا.§ اختياري- يختار الطلاب.§ اجبار ي- يضطر الطلاب لتلقي رسائل البريد الإلكتروني.subscription اشتراك تلقائي - يشترك الطلاب في المنتدى ، ولكن يمكنهم إلغاء الاشتراك لاحقًا.disabled تعطيل الاشتراك - الطلاب غير مشتركين ولا يسمح لهم بالاشتراك.7. تتبع القراءة - تتبع المشاركات التي قرأتها.8. يسمح لك حد النشر للحظر بتعيين المعلمات حول عدد مرات نشر الطالب.9. اختر ما إذا كنت ستقوم باتصحيح وكيف.



 

7. Read tracking- keep track of posts you have read. 

8. Post threshold for blocking allows you to set parameters around how often a 

student posts. 

9. Choose if you are going to grade and how. 




