محركات البحث وقواعد
سيو
كلمات

محركات البحث وقواعد سيو
أون بيج أثناء كتابة المقالة
يجب ان نميز في سيو ان بيج مرحلتين وهما المرحلة األولى مراعاة
قواعد السيو ان بيج عند كتابة المقالة ،اما المرحلة الثانية فهي مراعاة
قواعد السيو اثناء النشر.
المرحلة األولى مراعاة قواعد سيو ان بيج عند كتابة المقالة
االن سنقوم بفتح ملف wordحيث اعتمد بشكل شخصي على
Microsoft wordفي كتابة المقاالت ،طبعا عند كتابة مقالة
لمراعاة قواعد سيو ان بيج يجب ان يكون عندنا كلمة مفتاحية ،حيث
اننا نراعي الكلمة المفتاحية في قواعد سيو وهي في هذا المثال قواعد
اتخاذ القرار" حيث تم انشاء المقالة باألساس على هذه الكلمة
المفتاحية.
عشر قواعد أساسية البد من مراعاتها للسيو اثناء الكتابة قبل
النشر
 -1يجب ال بقل عدد الكلمات عن  033كلمة حيث ال يقوم جوجل
بأرشفة المقالة كمقالة إذا لم تزد عن  033كلمة
 -2ان تكون الكلمة المفتاحية ضمن اول خمس عشر كلمة حيث
نضمن وجود الكلمة المفتاحية في مقدمة المقالة
 -0ان تتضمن مؤخرة المقالة للكملة المفتاحية حيث يجب ان تكون
ضمن اخر خمس عشر كلمة في المقالة
 -4ان يحتوي العنوان على الكلمة المفتاحية وان يبدأ العنوان
بالكلمة المفتاحية ومن الممكن ان يكون العنوان كله كلمة
مفتاحية كما في المثال حيث عنوان المقالة هو قواعد اتخاذ
القرار ،من الممكن إضافة كلمات أخرى بعد الكلمة المفتاحية

في العنوان مثل قواعد اتخاذ القرار وحل المشكالت ،وال يجوز
ان يبدأ العنوان بغير الكلمة المفتاحية مثل حل المشكالت
وقواعد اتخاذ القرار ألنه في ذلك مخالفة لواعد السيو ان بيج
اثناء الكتابة.
 -5الكلمة المفتاحية ضمن عنوان ثانوي ،فال بد من وجود عنوان
ثانوي في المقالة وهذا يساعدنا بشكل كبير في تنظيم المقالة
وال يجوز تكرار العنوان الرئيسي في العنوان الفرعي ولكن
يجوز إضافة بعض الكلمات مثل ما هي قواعد اتخاذ القرار؟
بحيث يحتوي على الكاملة الرئيسية وال يكرر العنوان الرئيسي.
 -6وجود الكلمة المفتاحية ضمن جملة كاملة من الفاصلة الى
الفاصلة بخط عريض  Boldوليست منفردة بخط عريض ولكن
هي موجودة ضمن جملة بخط عريض

 -7ان تكون موجود ضمن جملة كاملة تحتها خط كما في المثال
السابق ولكن بجملة تحتها خط
 -8ان تكون موجودة ضمن جملة كاملة مائلة الخط
 -9توزيع الكلمة المفتاحية على كامل المقالة بتنسيق بحيث ال تقل
عن  %0وال تزيد عن  %03تزيد وتنقص حسب مدارس
السيو نحن نقدر ذلك بحيث كل  033كلمة تحتوي على ست
كلمات مفتاحية  533 ،كلمة تحتوي على  12كلمة مفتاحية
وتقدر ضمن  %4.1وهي ضمن المدى المسموح به .البد من
وجود كلمة مفتاحية رئيسية وكلمة مفتاحية ثانوية وكلمة
مفتاحية ثالثية  ،ال نشغل انفسنا كثيرا بهذا الموضوع حيث اننا
عندما نكتب مقالة بشكل يدوي البد من وجود كلمات مفتاحية

ثالثية  ،حيث اننا ال نستهدف الكتاب المحترفين ولكن مع الوقت
سيصبح صاحب خبرة في سيو .
هنا كلمة مثل العائق هي كلمة مفتاحية ثانوية وتكررت خمس مرات
وبالتالي ضمن المدة المسموح .هذا الموضوع غير مهم اال لمن
يحترف كتابة المقاالت للغير.
 -13االنتباه على عالمات الترقيم في المقالة واالكثار منها
حيث تزيد قدرة القارئ على متابعة القراءة ،وأيضا لمتابعة
اخر النسخ من برنامج  wordفسيساعدنا بشكل أكبر على
التعرف على الخطأ االمالئي وتصحيحه حيث يجب ان تخلو
المقالة من األخطاء.
سيو أون بيج أثناء نشر المقالة
كما وعدناكم في الشررررح السرررابق ،سرررنقوم بتخصررريص شررررح خاص
لقواعد السررررررريو ان بيج اثناء نشرررررررر المقالة ،حيث تحدثنا عن قواعد
السرررريو ان بيج العشرررررة اثناء الكتابة ،ومن ثم قمنا باسررررتعراض أداة
لقياس حصرية المقالة.
سنقوم بالتركيز على قواعد سيو ان بيج اثناء النشر
سررررنقوم بنشررررر المقالة التي قمنا بتهيئتها للسرررريو ان بيج اثناء الكتابة
وهي عوائق اتخاذ القرار حيث سرنستخدم مدونة بلجر لنشر المقالة،
وسنميز اهم القواعد للسيو ان بيج اثناء النشر.
أوال :وجود الكلمة المفتاحية في رابط  URLللمقالة
عند النشررر على مواقع المنصررات الخاصررة او الورد بريس فان هذا
االمر متراح باللغة العربية ،حيث سررررررريكون ضرررررررمن الرابط لمقالتك
الكلمرة المفتراحيرة في اللغرة العربيرة ضرررررررمن الرابط ،امرا في مردونة
بلوجر فانه ال يتيح ذلك ،من اجل حل هذه المشرررررركلة فنننا سررررررنعتمد

على الترجمة الحرفية التي سررررتظهرها ترجمة جوجل حيث سررررنقوم
بنسخ الترجمة الحرفية التي سيظهرها جوجل

ولكن سررنقوم بحذف حروف الجر وسررنقوم بوضررع إشررارة الناقص –
بين الكلمررات ،البعض يقول ان هررذه الطريقررة غير مجررديررة ولكنهررا
طريقة مجربة ومعتمده من اغلب محترفي سيو.

ثانيا وجود الكلمة المفتاحية في الوصف للتاج meta
في بلوجر يتيح لك وبسررررررهولة كتابة الكلمة المفتاحية في الوصررررررف
للتاج meta

ثالثا ان كون الكلمة المفتاحية موجودة ضمممممن الوصممممف للصممممورة
alt on image
سريتم اضرافته بسرهولة من خالل النقر على الصور بعد اضافتها من
خالل وضع الكلمة المفتاحية في نص العنوان ونص العنوان البديل

حيث سررررررتالحظ بعد النشررررررر انه سررررررتظهر الكلمة المفتاحية ضررررررمن
الوصف altالخاص بتاج الصورة image tag

الحظ انه ظهر في المتا تاج الخاص بالوصرررررررف  ،وأيضرررررررا ظهور
الكلمة المفتاحية في العنوان وأيضررا في  altللصررورة وهذا مهم جدا
في سررررررريو ان بيج ويعطي دفعرة قوية لمقالتك في محركات البحث ،
الحظ اننررا قمنررا بتطبيق نفس القواعررد التي تحرردثنررا عنهررا في الرردرس
السررررابق حيث الكلمة المفتاحية موجودة في اول خمس عشرررررة كلمة
واخر خمس عشرررر كلمة وفي جملة تحتها خط وفي جملة تحتها خط
وفي جملررة بخط مررائررل وجملررة بخط عريض وموجودة في العنوان
والعنوان الفرعي و الوصرررف  metaو  altللصرررورة وهكذا نكون
راعينا جميع قواعد السرررريو ان بيج اثناء النشررررر  ،وارجوا من جميع
المدونين عدم االسرررررتهانة بقواعد النشرررررر للسررررريو ان بيج اثناء كتابة
المقالة حيث انه مهما فعلنا في السيو اوف بيج فانه لن يصل ألهمية
ما فعلناه في السيو ان بيج وما سيقدمه لنا في تصدر نتائج البحث .
طريقة التأكد من حصرية المقالة قبل النشر لموافقة قواعد السيو
أون بيج
أحد طرق التأكد من حصرية المقالة قبل النشر وذلك حنى تكون
مدونتنا ممتلئة او حاوية على المقاالت الحصرية فقط .إذا ان هذا
االمر يرفع من موثوقية الموقع في محركات البحث.
الموقع التي سنعتمد عليه في ذلك هو موقع
 http://smallseotools.comأحد الخيارات في الموقع هو
قياس حصرية المقالة
بعد ان نكون كتبنا المقالة حسب شروط السيو التي شرحناها مسبقا،
ومن ثم نقوم بنسخ المقالة التي نريد نشرها ونقوم بندخالها في منطقة
النص ونضغط على check for plagiarism

ما سيقم به الموقع هو مراجعة او البحث عن كل جملة في المقالة إذا
كانت تتواجد في أي موقع اخر يقوم باقتراح الجمل المكررة لديك
لمحاولة إعادة صياغتها من طرفك ،هذا الموقع ال يمكن ان يقيس
حصرية المقالة بالكامل وبكنها أداة مفيدة وتعطي مؤشر على
حصرية المقالة.
في هذه المقالة التي نسختها اعطانا الموقع نسبة حصرية تبلغ %89
مع أنى كتبت هذه المقالة بنفسي ،قد يحدث ان تتنكر جملة بالصدفة
في مقالة أخرى ،لذلك ال تتسرع في الحكم ،ومن الممكن ان تبحث
عن الجملة التي يقترحها الموقع انها مكررة في جوجل ونتأكد من
وجود تكرار او ال في المثال الحالي الجملة التي اقترحها هي غير
مكررة فعال.

في حال وجدت نفس الجملة في موقع اخر فد تكون هناك مصادفة
في التكرار نقوم بنعادة صياغة الجملة لضمان حصرية المقالة بنسبة
 .%133فهذا مهم جدا في تصدر نتائج البحث وال تقل أهمية عن
قواعد السيو العشرة التي شرحناها مسبقا ،واحرص على ان تكون
جميع مقاالتك حصرية بنسبة  %133في موقعك وموافق قواعد سيو
.

