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لعّل الكلمات األنيقة التي تحمل بين طياتها الحّب واأللفة للحياة العملية هي أحد أهم الحوافز التي تشحذ الهمم في  

صباحات أيام العمل وخاّصة في أول يوم من هذا العمل، لذا سندرج لكم جدوالً يحتوي على أجمل العبارات 

 :الصباحية في أول أيام العمـل فيما يأتي

 عبارات صبـاح أول يـوم عمـل 

ها قد أشرقـت شمس األمل في صباحي األول  •

لوظيفتي، فأسألك يا رّب في هذا اليوم 

اللهم وأعيذك نفسي من الهمل  التوفيق،

 .والكسل والعجز والشتات يا رب العالمين

لعّل اليوم األول في الوظيفة هو النافذة   •

ة التي تطّل على أحالمي الجميل

والتي من خاللها يمكنني أن أنظر   العظيمة،

إلى سماء طموحي الواسعة التي ال بدّ أن 

أحققها يوًما ما، فمشوار األلف ميل يبدأ 

 .بخطوة

كم هو جميل هذا اليوم الذي أصحو به على   •

مفعٌم بالنشاط،   أشعة شمس الصباح المخملية

 آخر،  أرتدي مالبسي وكأني أستعدّ لزفاف  

ولكن عروستي هذه المرة هي وظيفتي  

 .الجديدة، أسأل هللا التوفيق فيها
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 :المزيد من الخواطر الصباحي عن أول يـوم عمل ندرجها لكم فيما يأتي

ة على إّن صباح الخير الحقيقي هو الصباح الذي تشرق شمسه على قلبي، لتمدّني بالقو :الخاطرة األولى •

 .النهوض نشيًطا واالنطالق المبارك نحو عملي في يومي األول فيه

دائًما ما تكون البهجة حليفة قلوبنا حينما يكون عملنا من اختيارنا فنستيقظ في صباح  :الخاطرة الثانية •

 .أول يـوم عمـل بقلوب مفعمة بالحيوية، وأجساد متينة وقوية مستعدة لمجابهة المصاعب والتحديات

إلهي في هذا الصـباح المبارك أسألك أن ترزقني الرضا والتوفيق، وأن تجعل يومي  :طرة الثالثةالخا •

 .مليئًا بالبركة والخيرات والتيسير، اللهم وانفعني بما علمتني وزدني علًما وعمالً يا كريم

 عبارات عن صباح اول يوم عمل باالنجليزي

 :احية باللغة االنجليزية عن أول أيام العمـل فيما يأتيندرج لكم جدوالً يحتوي على أجمل العبارات الصب

 العبارة األولى 

Here the sun of hope has risen on my 

first morning of my job, so I ask you, O 

Lord, on this day, success. 

 العبارة الثانية 

Perhaps the first day in the job is the 

beautiful window that overlooks my 

great dreams, through which I can look 

into the vast sky of my ambitions that I 

must achieve one day, for the journey of 

a thousand miles begins with a single step. 



 العبارة الثالثة

How beautiful this day is when I wake 

up to the velvet morning sun full of 

energy, I dress as if I am preparing for 

another wedding, but this time my bride 

is my new job, I ask God for success in it. 

 2023شعر عن أول يوم عمل 

ا خطته أنامل الشعراء في قصائدهم عن العمل وحب العمل التي يمكن ترديدها كذلك ال بدّ من تقديم أجمل م

 :ومشاركتها مع البداية الجديدة في الحياة العملية فيما يأتي

 :يقول أحد الشعراء •

  كل مافي البالِد من أمواِل . . . . ليس إاِل نتيجةَ األعمالِ 

   إِن يطْب في حياتِنا االجتماعية . . . . عيٌش فالفضُل للعمالِ 

 وإِذا كاَن في البالِد ثراٌء . . . . فبفضِل اإِلنتاجِ واإِلبذالِ 

  نحُن خلُق المقدرات وفيها . . . . الحياة للعاطِل المكسالِ 

 ى من العيش إاِل . . . . قدَر إِنتاجِ َسْعيِه المتواليليس قدُر الفت

 :كما قال آخر  •

 ال أستلذ العيش لم أدأب له * * * طلبا وسعيا في الهواجر والغلس

 وأرى حراما أن يواتيني الغنى * * * حتى يحاول بالعناء ويلتمس 

 


