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موقعين مميزين لمعرفة ما إذا كانت مقاالتك حصرية أم ال

يقوم الكثير من المدونين و أصحاب المواقع بكتابة المقاالت أو نسخها من مواقع أخرى من أجل إعادة صياغتها ،و في
أغلب األحيان ال يتأكدون من أن المقالة حصرية أم ال ،و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،ما هي فائدة المقاالت الحصرية
و هل جوجل يعتبرها حصرية أم ال ؟؟؟،و مما ال شك فيه أن المحتوى الحصري المميز يحظى بسرعة أكبر في األرشفة
على محركات البحث مما يزيد من نسبة زوار موقعك و ثقة العمالء فيما تقدمه لهم ،وهناك الكثير من المزايا التي
يمكنك االستفادة منها عند كتابة محتوى حصري جذاب.
و في هذا السياق نقدم لكم موقعين أكثر من رائعين يمكنك من خاللهما معرفة ما إذا كانت فقرات مقاالتك حصرية أم ال
سواء كانت باللغة العربية أو االنجليزية ،كما ستتمكن من معرفة ما إذا كانت المقاالت مقتبسة أم منسوخة ،فالمواضيع
الحصرية تعتبر مهمة جدا ألن التحديثات الجديدة لجوجل تركز بدرجة أولى على المحتوي االحتيالي و المسروق ،و هذا
يعني شيئا واحدا و هو أن جوجل يمكن أن يعاقب موقعك إذا كان محتواك منسوخ أو غير مهم ،و لهذا يجب أن تهتم
بجودة محتواك و ان يكون حصري ،و لذلك فأنت في حاجة لمتابعة هذا الشرح و طريقة االستفادة من الموقعين.

 Small Seo Toolsموقع
أوال و باختصار ،هذا الموقع يقدم لك معلومات عن نسبة حصرية فقرات مقاالتك ،حيث عند الدخول إليه عن طريق
الرابط الذي في أسفل الشرح ،ستظهر لك واجهة الموقع بالشكل الذي توضحه الصورة في األسفل ،ستقوم بنسخ المقالة
 checkPlagiarismبداخل الصندوق ،و في األسفل ستكتب كود الكابتشا ،و من ثم ستضغط على خيار

ثانيا  :سوف تظهر لك نتيجة الفحص بنسبة مئوية  %هل مقالك حصري أم ال ،حيث ستأخذ عملية الفحص بعض
الثواني و سوف تظهر لك النتائج مثل التي موضحة في الصورة.

رابط الموقع :
http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
 copyscapeموقع
هذا الموقع يمكنك من معرفة هل المقال مقتبس أو منسوخ ،فبعد دخولك له سوف تظهر لك صفحة مثل الموجودة في
األسفل ،حيث ستقوم بنسخ رابط صفحة موقعك أو مدونتك التي تريد عمل عليها الفحص في الحقل الذي يحتوي على
، Goو من ثم الضغط على خيار http://

و هذا !  Newسوف يقوم الموقع بعمل فحص و إظهار النتائج كما موضح بالصورة التالية ،حيث يظهر لك رسالة
يعني إن المحتوي حصري و جديد ،و لكن بنفس الوقت يظهر لك نتائج لفقرات أو أجزاء منسوخة من مواقع أخرى ،و
يقوم بعرض لك المواقع التي اقتبست منها هذه النسخ و عند الضغط عليها سوف يقوم بتلوين النص المنسوخ.

رابط الموقع :
http://www.copyscape.com/

إذا كان هذا شرح مبسط لكيفية االستفادة من هذين الموقعين في وضع تقييم لمقاالتك بشكل سليم و مضمون
،و حتى تتجنب مشاكل في أرشفة مواضيع مدونتك أو موقع ،و تحسين ترتيبه في محركات البحث.

