اسم الكتاب
اسم المؤلف:

أفضل المواقع المساعدة للحصول على الكلمات المفتاحية

كيف أحتل المراتب األولى في محركات البحث؟،هذا السؤال يراود ذهن العديد من أصحاب المواقع و المدونات و خاصة
الجدد منهم ،في ظل التحديثات التي تطلقها محركات البحث و نخص بالذكر جوجل ،التي دائما ما عودتنا على كثرة
تحديثاتها و تعددها ،فقد تجد في أي موقع جميع المواصفات الالزمة لتصدره الصفحات األولى في نتائج البحث ،لكن
هذا ال يعتبر كافي واألمر الذي يجب االعتماد عليه هو الدقة التي تأتي عن طريق عدة نقاط.
إن كنت أحد المبتدئين في مجال السيو فيجب عليك االطالع على أهم الطرق لعمل استراتجية الكلمات المفتاحية لموقعك
أو مدونتك من أجل الحصول على ترتيب عالي في النتائج األولية لمحركات البحث من خالل هذه الكلمات بغض النظر
عن تغير خوارزميات جوجل بصفة مستمرة إال أن الكلمات المفتاحية و استخدامها بطريقة صحيحة ال تزال تحظى
بمكانة هامة و ذلك من خالل محتوى حصري ومتماسك ومعبر عن الموقع أو المدونة ،و في هذا السياق سنساعدك في
البحث عن الكلمات التي تأتي بزيارات عالية مع نتائج ممتازة ،من خالل بعض األدوات و المواقع التي سنستعرضها
في هذا الموضوع.

 Keyword Plannerأداة
هي خدمة أطلقتها جوجل خصيصا للمعلنين من أجل مراقبة متوسط أسعار النقرات و التعرف على نوعية الكلمات
المفتاحية التي سينشأ حملة اعالنية عليها ،لكن يمكن استعمال هذه األداة لغرض معرفة أكثر الكلمات المفتاحية بحثا من
عمليات البحث الشهرية.
أوال  :عند دخولك للواجهة األساسية لألداة قم باختيار :
Search for keyword and ad group ideas

ثانيا  :ستجد الخيارات التالية :
هنا تقوم بإدخال الكلمات المفتاحية your product or servise :
تحديد مالمح السوق الذى سنستهدفه إما تختار دولة معينة أو العالم كله و اختيار اللغة Targeting :
الحظ أن هناك خيارات قمنا بتاجاهلها فنحن ال نحتاج أساسا لها.

ستظهر النتائج كما هو موضح في الصورة في األسفل ،حيث يظهر  obtenirs des idéesبعد الضغط على خيار
متوسط مرات البحث عن الكلمة شهريا ،كما تقدم لك األداة كلمات مفتاحية مقترحة ذات بحث مرتفع ومتوسط ومنخفض
،و نصيحة منا لك أن تختار كلمات ذات منافسة ضعيفة حتى يسهل الوصول بها تصدر نتائج البحث.

حتى تستطيع استخدام األداة يجب عليك تسجيل الدخول الى حسابك في جوجل و من ثم التوجه إلى هذا الرابط :
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

 Keyword Toolأداة
هذه األداة توفر حتى  057اقتراح في المجال المراد أخذ فكرة عنه ،باإلضافة إلى تحليل الكلمات هل هي مطلوبة أم ال
وحقا الموقع يحتوى على الكثير من الميزات ،كاختيار المنصة أو محرك البحث الذي تريد أخد فكرة عن مدى طلب
الكلمات المفتاحية فيه ،إلى جانب اختيار اللغة و كذلك الدولة أو على مستوى العالم.

بعد كتابة الكلمة المفتاحية المراد تحليلها و الضغط على زر خيار البحث ،ستقوم األداة بتوفير العديد من االقتراحات
،يصل حدها األقصى إلى  057اقتراح ،و الجميل في الموقع أنه يوفر إمكانية تحميلها في جدول األكسل أو سي إس في.

رابط األداة :
http://keywordtool.io/

 kwfinderموقع
يعتبر هذا الموقع من أفضل البدائل لجوجل أدوورد ،حيث يقدم العديد من التفاصيل المتعلقة بالكلمات المفتاحية التي
يريد صاحب الموقع المنافسة عليها ،كما يقدم العديد من الخيارات للمستخدم كاختيار اللغة و الدولة ،هذا الموقع شبيه
إلى حد بعيد بجوجل أدورد ،و أنا شخصيا أفضله هو.

بعد كتابة الكلمة المفتاحية المراد تحليلها ،سيقدم الموقع العديد من التفاصيل و المعلومات المتعلقة بها كسعر النقرات و
نسبة البحث إلى جانب تقديم اقتراحات أخرى في نفس المجال ،و على العموم الموقع مميز للغاية و هو مناسب ألخذ
فكرة عن المجال المراد العمل فيه.

رابط الموقع :
https://kwfinder.com/

