
المؤثرات   المشاهد الحركية   النص المكتوب  التعليق الصوتي 
 الصوتية 

 المدة الزمنية

 ما هو المحتوى النصي؟   -

 
 ما هي أشكاله؟  

 
 ما الفائدة من نشره؟  

 
  كيف يصل للجمهور 

 ؟ المستهدف
 

 
 نصي محتوى 

ظهور ورقة تحتوي بداخلها   - 
على كلمة محتوى نصي مكررة  

إشارات  عدة مرات. مع بعض 
 االستفهام

 
متنوعة  دخول أشكال هندسية  -

 داخل الورقة.  
 
بعثرة الحروف الموجود في   -

الورقة خارج الورقة بحركة تعبر  
 عن نشرها . .  

 
تعود األحرف لتشكل كلمة   -

محتوى نصي وتصل لصورة  
 واحد من الجمهور . 

 

  

 
كنت تملك موقعاً  إن  -

ال بد من توارد   الكترونياً 
مجموعة من األسئلة على 

وهو ما سنجيبك   خاطرك
 عنه في دقيقة

 

 
 

 
صورة لشخص صاحب موقع   -

يظهر حوله مجموعة  الكتروني. 
 من عالمات االستفهام.  

 
ظهور شاشة كمبيوتر وبداخلها   -

 موقع الكتروني  

  

 
  أهم أشكال المحتوى -

   هي:
 المقاالت.   -
 محتوى موقعك. -
وصف منتجاتك أو   -

 خدماتك.  
منشورات مواقع   -

 . االجتماعي التواصل
 

أهم أشكال   -
 المحتوى هي:  

 

 
عمل زوم لتظهر شاشة   -

 الكمبيوتر وهي تحتل أغلب الكادر 
 
يعرض داخل شاشة الكمبيوتر   -

ايقونة أو صورة تعبر عن 
المقاالت ومن ثم موقع الكتروني  
ومن ثم وصف منتجات ومن ثم  

 بشكل متعاقب.  منشورات التواصل 

  

  المحتوى تكمن نشر وفوائد
 في:

جذب الجمهور   - 
 المستهدف

 زيادة انتشار نشاطك   -

  فوائد نشر المحتوى   -
صورة مقالة وبجانبها مغناطيس   -

يجذب صورة لواحد من الجمهور  
 أو الورقة نفسها تجذب الصورة.  

 

  



 زيادة الوعي بمجالك   -
 

حركة في الخلفية تعبر عن زيادة   -
 االنتشار 

ظهور اكثر من لمبة فوق صورة   -
 الشخص الذي هو من الجمهور.  

 

يصل المحتوى للجمهور  
المستهدف عندما يكون  

صديق لمحركات البحث  
ويحتوي على كلمات  

 مفتاحية تهم الجمهور.  
 
 

  الى المحتوى  إيصال
  المستهدف الجمهور

  مع بصداقته مرتبط
  البحث محركات
  الكلمات على واحتواءه
 .المفتاحية

 
 

ظهور صورة لورقة تحتوي   - 
على مقالة في كالم وتحتوي على  
عبارة )كلمة مفتاحية بلون مغاير  

 وموجودة عدة مرات(  
 
العبارات التي تحتوي  تخرج  -

المفتاحية من الورقة الكلمات على 
وتجتمع في كلمة وتتحرك لتصل  

لمربع البحث وكأنها حركة  
  استرجاع لحظة كتابتها في محرك

 البحث  
 
ويتم إعادة كتابة الكلمة خارج   -

مربع البحث وتتحرك باتجاه  
صورة الشخص الذي هو من  

الجمهور المستهدف بحركة تعبر  
عن ان هذه الكلمة جاءت من عقل  
العميل لمحرك البحث ولذلك نحن  

 وضعناها في المقالة 
 

)يمكن عمل حركة خلفية لكل ما  
سبق بشكل سريع لنبين أن العالقة  
 بين العميل والمقالة عالقة تبادلية(  

  

وحتى تحصل على  

يحقق  محتوى احترافي و
فأنت  لك كل ما سبق 

 بحاجة لكاتب حقيقي  
 
 

 احترافية  

 سرعة 
 seoخبرة بقواعد 

 

ظهور ورقة يكتب فيها كلمة   -
 احترافية 
 سرعة 

  seoخبرة بقواعد ال 
 
 

  

وهو ما توفره لك منصة  
 استكتب. 

 

   ظهور شعار استكتب بشكل مناسب   



إن خير من استكتبت قلم  
 قوي وفكر رصين. 

 

إن خير من استكتبت  
قلم قوي وفكر 

 رصين. 
 

إبقاء شعار استكتب مع تحريكه  
لألعلى قليالً ليظهر الكالم  

 المكتوب تحته.  

  

 


