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 فارسي يلاص نامهاي
پسرها دخترها

 

  پسرها
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فريدون يکى از شخـصيت هاى شاهـنامه، پدر تينآبـ     

آتـش     آتـش
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آرايش  تـزيـين و نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين،             آذين

نام فرشته اى      آراد

ساکت           آرام

نام پدر زن داريوش کبـير           آرتان

يکى از پهـلوانان سنـتى ايران           آرش

کبـير ش پدر بزرگ داريو   بسيار نيرومند،       آرشام

هـدف          آرمان

يکى از شخـصيت هاى شاهـنامه          آرمين

نام باستانى ايران         آريا

داريوش  نام پسر   داراى خلق و خوى آريايى،       آريامنش

آريايى منسوب به نژاد و قوم آرين يا          آريانا

آرين  مربوط به نژاد آريا      

آزاد آزاد          

پاک و پاکيزه    خاص و خالص،       آويژه

پاره آتش                 اخـگر

شاهـنامه يکى از شخـصيتهاى          اردشير

اردالن 

شاهـنامه يکى از شخـصيت هاى            اردوان

يکى از شخـصيت هاى شاهـنامه        ارژنگ

شير         ارسالن

تخـت                        ارشيا

  اسفنديار شخصيتهاى شاهنامه يکى از



 اشکان  سلسله اشکانيان بنيانگذار 

 افشار  معاون، رفيق شريک،

 افشين ايرانى نام سردار 

 اميد  آرزو                     

 امير شاه  

 انوش جاودان

 انوشيروان پادشاهان ايرانى در زمان ساسانيان نام يکى از

 اورنگ ادراک  

 ايرج شخصيتهاى شاهنامه نام يکى از 

  بابک شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 باربد نامى دربار خسرو پرويز نام نوازنده

 بامداد صبح آغاز

 بامشاد نامى دوران ساسانيان نام نوازنده

 بامين  

  برديا ر(برادر کمبودجيه پسر کوروش(شاهزاده نام يک

  برسام دگرد ساسانىسرداران يز يکى از

 برنا جوان 

 بروز نام پسر سهراب بلند باال،

 برزن ايرانى، نام پسر گرشاسب نام پهلوان

 بزرگمهر شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 به آئين دين به

 بهبد نگهبان 



 بهراد  

  بهرام از شخصيتهاى شاهنامه مريخ، يکى

 بهرنگ نيک رنگ

 بهروز نيک روز خوب و

 بهزاد نيکى زاده شده بهکسى که 

 بهمن ماه ايرانى، نام يکى از شخصيت هاى شاهنامه يازدهمين

 بهمنش کردار شايسته داراى مش و

 بهنام مشهور

 بهنود هند نام شاهان

 بيژن شخصيتهاى شاهنامه يکى از

  پارسا مقدس ايرانى،

 پاشا به معناى پروردگار نامى آذرى

  پرشان رزمجو 

  پرويز ت هاى شاهنامهشخصي يکى از

 پرهام پيامبر نام يک 

  پژمان  

 پوريا             

  پويا جستجو، جويا

 پوژمان آرزو

  پوالد پهلوانان ايرانى در زمان کيقباد نام يکى از

  پهلبد دوران خسرو پرويز ساسانى آهنگساز 

  پيام پيام 



 پيروز شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 پيروزان ولشاپور ا نام برادر 

 پيمان قبول

 تورج شخصيت هاى شاهنامه يکى از 

 تهماسب شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 تهمورث شاهان ايرانى نام يکى از

 تيرداد 

 تيمور 

 جاويد ابدى  

  جمشيد باستانى، يکى از شخصيت هاى شاهنامه نام شاهى

 جهاندار جهان دارنده 

 جهانشاه جهان شاه 

هانگيرج جهان فاتح   

 حامي مدافع 

 خداداد طرف خدا هديه اى از 

 خسرو شخصيتهاى شاهنامه يکى از

  خشايار شاهان هخامنشى نام يکى از 

 داديه  

  دارا يکى از شخصيتهاى شاهنامه ثروتمند،

 داراب شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 داريوش از شاهان هخامنشى نام يکى  

 دانوش  



 رامبد 

  رامين 

 رامتين معروف زمان ساسانيان وازندهن

  رخشان درخشان

 رستان شخصيت هاى شاهنامه يکى از

  روزبه  

  زال ر( پدر رستم( شخصيتهاى شاهنامه  يکى از

 زامياد 

 زرتشت پيامبر نام يک 

 زند 

 ساسان عهد ساسانى بنيانگذار

 ساالر رهبر 

  سام شخصيتهاى شاهنامه يکى از 

 سامان سامان خانه،

  سامي مقام باال

 سپهر آسمان  

 سروش  

 سنجر شاهزاده

 سهراب ر( فرزند رستم( شخصيت هاى شاهنامه  يکى از 

 سيامک مو مرد سياه 

  سياوش شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 شاپور شخصيت هاى شاهنامه يکى از



 شاهرخ شاه صورت

 شاهکام شاه خواست

 شاهين ر( اباى کوچکتر از عق پرنده( باز 

 شايا سزاوار

 شايان سزاوار

 شروين 

 شهاب دنباله دار ستاره

  شهباز دربار شاهين 

  شهرام پادشاهى نام

   شهرداد شهر هديه 

  شهروز بزرگ رودى

 شهريار شاه  

  شهيار شاه دوست

  عماد اعتماد  

 فرامرز شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 فربد راست 

  فرجاد عالى

  فرخ دشا

 فرخزاد آمده شاد به دنيا

 فرداد  

 فردوس بهشت

 فردين  



 فرزاد باشکوه تولد

 فرزام سزاوار 

 فرزان عاقل

 فرزين دانا

 فرشاد شاد

 فرشيد  

  فرناز باال

  فرود شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 فروهر جوهر

  فرهاد شخصيت هاى شاهنامه يکى از 

 فرهنگ فرهنگ 

 فرهود 

  فريبرز شحصيت هاى شاهنامه ى ازيک

  فريد بفرد منحصر

  فريدون  يکى از شخصيت هاى شاهنامه               

  فيروز پيروزى پيروز،

 کامران موفق

  کامشاد شاد آرزوى

 کاميار موفق

  کسرا شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 کاوه شخصيت هاى شاهنامه يکى از 

سکاوو شخصيت هاى شاهنامه يکى از  



 کورس 

 کورش سلسله هخامنشى در ايران بنيانگذار

 کوشا  کوشنده، سخت کوش              

  کيا شاه، مدافع، محافظ

 کيان شاهان

 کيارش 

  کيانوش شخصيت هاى شاهنامه يکى از

  کيخسرو شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 کيقباد شخصيت هاى شاهنامه يکى از

 کيوان جهان

 کيومرث شاهنامهشخصيت هاى  يکى از

 گباد شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 گشتاسب شخصيتهاى شاهنامه يکى از

  گودرز شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 گيو شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 مازيار 

 ماکان 

 ماني خود را پيامبر معرفى مى کرد نقاشى که

 منوچهر شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 مهبد 

 مهراب نامهشخصيتهاى شاه يکى از

  مهران شخصيتهاى شاهنامه يکى از



 مهرداد آفتاب هديه

 مهرزاد آفتاب نوزاد

 مهرک شخصيتهاى شاهنامه يکى از 

 مهرنگ آفتاب رنگ

 مهيار شخصيتهاى شاهنامه يکى از

  ميالد تولد 

 نامدار مشهور 

 نامور مشهور

 نريمان شخصيتهاى شاهنامه يکى از 

 نوري روشنايى

  نوشزاد  زائيده شده بشادى

  نويد خوش خبر

 نميا کوچک

 نيوشا شنونده

  هرمز شخصيتهاى شاهنامه يکى از 

 هوتن  

 هوشمند دانا

 هوشنگ شخصيتهاى شاهنامه يکى از

  هوشيار دانا  

 هومان شخصيتهاى شاهنامه يکى از

 هومن انديش نيک

 ورشاسب  



  ياشار د بمعنى جاوي- نامى آذرى                    

 

 

 

 دخترها

  و ه ی  ،ن  ،م  ،ک گ ل  ،ف ق  ، ظ ع غ  ص ض ط  ،ش  س،  ،ژر ز  د ذ  ،خج چ ح   ،ب پ ت ث  ،آ الف

 آبنوس آبگينه

 آتوسا  شاهزاده ايرانىنام يک

  آذر آتش، نهمين ماه ايرانى

  آذرافروز نام پسر مهرنوش پسر اسفنديار

 آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

  آذرگون نام گلى است برنگ سرخ

 آذرنوش پاکدين

   آرا  

 آرزو آرزو

 آزاده آزاد، رها 

  آزيتا نام يک شاهزاده ايرانى

 آزين زينت آالت

 آسا مانند

  آفرين تشويق 

 آالله نام گلى
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 آناهيتا الهه آب

 آوا صدا

 آويزه آويز

 آهو آهو

 اختر ستاره، نام گلى

 ارانوس سياره ارانوس

 ارغوان دهد نام درختى که گل و شکوفه سرخ رنگ مى

  ارکيده رنگ ارغوانى روشن، نام گلى

 ارمغان هديه 

  افسار تاج

 افسانه افسانه

 افسون م و جادوطلس

 افشان پاشيدن

  الناز 

 انوشه خوشبخت

 ايران نام کشور ايران

  دخت ايران دختر ايران

  بانو خانم، متشخص، زن مجرد

 بلور کريستال

 بنفشه گل بنفشه

 بوبک سليمان دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت

 بوسه بوس، بوسيدن



 بهار فصل بهار

 بهارک بهار کوچک

 بهاره نده بهارآور 

 بهناز بهترين ناز 

 بهرخ بهترين صورت

  بيتا منحصر بفرد

 پديده پديده، چيز جديد 

  پرستو اسم يک پرنده 

  پرند ابريشم

  پري پرى

 رو پري داراى صورتى همچون پرى

  پريا جمع پرى

 پريچهر  داراى صورتى همچون پرى    

 پريزاد زاده پرى

 پريسا مانند پرى

 پريوش راى صورتى همچون پرىدا

 پرتو پرتو

 پروانه پروانه

 پروين نام يک صور فلکى

 پگاه سپيده دم

 پوپک نوعى پرنده

  پوران موفق



 دخت پوران يکى از شخصيت هاى شاهنامه

 پوري موفق

 پونه نام گلى

  پيمانه جام شراب

 پيوند ارتباط

 تارا ستاره

  ترانه آهنگ، نغمه

  ترسا مسيحى

 توران نام کشور دشمن ايران در شاهنامه

 توکا نوعى پرنده

 تهمينه يکى از شخصيتهاى شاهنامه

 تينا سفال

 ثريا نام يک صور فلکى 

 جوانه جوان، گل جوانه

 چليپا  

 خاطره ياد، يادگارى

 خندان خندان

 خجسته  

 خورشيد آفتاب

 دري درخشد ستاره اى درخشان که مانند گوهر مى

 دالرام رام دلآ

 دلبر مليح، خوش قلب



 دلکش جذاب

  دريا  دريا

 دنيا جهان

 رامش آرامش 

 رسا پرمعنى

تخت جمشيد را نابود کرد روشنايى، نام شاهزاده ايرانى که اسکندر بخاطر او  رکسانه

 روان روح، روان

 رودابه رستم يک از شخصيت هاى شاهنامه، مادر

 روشنک نور کوچک

 اره آزاد 

 ريما  

  زري حرير، زربافت

 زرين طاليى

 دخت زرين  دختر طاليى

 زويا 

 زهره ر(ونوس(سياره زهره

 زيبا زيبا، قشنگ

 ژاله شبنم

 ژيال 

  سارا  

 ساغر جام شراب

 سالومه 



 ساناز نام گلى

 سايه سايه 

 سپيده نور اول صبح

 ستاره ستاره

  سروناز زن زيبا، درخت سروناز

 سمن نياسم

 سميال 

 سميرا 

 سنا 

 سودابه يکى از شخصيت هاى شاهنامه

 سوري رز قرمز

  سوزان شعله ور، درحال سوختن

 سوسن نام گلى

 سوگند قسم خوردن

 سپتا 

 سيما صورت، رخ

 سيمين نقره اى

 شادان شاد

 شادي شادى، خوشحالى

 شاهين سلطنتى

 شبنم ر(ژاله(شبنم

  شراره جرقه



 شروين 

  شعله شعله، آتش

 شکوفه شکوفه

 شکوه جالل، زرق و برق

 شوکا نوعى آهو

 شهربانو بانوى شهر

  شهرزاد زاده شهر

 شهرناز عشق شهر

  شهزاده شاهزاده

  شهال زن سياه چشم

 شهناز عشق شاه

 شيدا  

 شيده آفتاب، درخشان

 شيرين ظريف، شيرين

 بانو شيرين زن شيرين و حساس

 شيفته افسون شده

 شيما 

 شيوا فريبا

 صدف 

 صهبا شراب

 طاهره پاک، خالص

  طال طال



 عسل عسل

 غزال آهوى کوهى

 غزاله آهوى کوهى 

 غمزه طنازى

 غنچه غنچه گل

  فرانک يکى از شخصيتهاى شاهنامه

 فرحناز خوشى

 فرخنده شاد

 فرزانه عاقل

 فرشته فرشته، پرى

 فرناز عشوه گر

 فرنگيس هاى شاهنامهيکى از شخصيت 

 فروزان درخشان

 فروزنده درخشان

 فروغ روشنى

 فريبا مليح

  فريده پرارزش

 فرين ستوده

 فيروزه فيروزه 

 فيال عاشق

 قاصدک گل قاصدک

 قدسي مقدس، فرشته



 کتايون يکى از شخصيت هاى شاهنامه

 کيميا کند ماده اى که مس را به طال تبديل مى

 گردآفريد  شاهنامهيکى از شخصيت هاى

 گرديا يکى از شخصيت هاى شاهنامه

 گالره چشمان

 گلبانو 

  گلبهار گل فصل بهار

 گلپري 

  گلشن باغ گل 

 گلنار گل انار، به زيبايى گل

 گلنسا 

 گلي رنگ قرمز گل رز

  گيتا نوعى آهنگ 

 گيتي جهان، دنيا 

 گيسو  

 الدن نام گلى

 الله گل الله

 ليدا 

  ليال نهشبا

  ليلي نام گلى

 مانا مانند

  ماندانا نام يک شاهزاده



 ماني کرد نقاشى که خود را پيامبر معرفى

  ماهدخت وجوه ماه 

 ماهرخ باشد کسى که صورتش مانند ماه

 مرجان مرجان 

 مرجانه مرجان 

 مرمر مرمر

 ملکه ملکه

  منيژه يکى از شخصيتهاى شاهنامه

  مرواريد مرواريد

 مريم گل مريم 

 مژده خبر خوش 

  مژگان مژه ها

 مستانه مست

 ميشا 

 مونا نام يک الهه 

  مهتا مثال ماه 

 مهتاب مثال ماه

 انگيز مهر مهر انگيز

 مهرناز نور آفتاب

 مهرنوش 

  مهري خورشيد، مهربان

 مهسا ماه، مهتاب 



 مهستي درخت گل ياس

 مهشيد 

 مهناز نور ماه، شکوه ماه

 مهنوش 

  مهوش مثال ماه، زيبايى

 مهين دختر ماه 

  ميترا نام يک الهه

  مينا مينا

  مينو  

 نازآفرين شوق آفرين 

 نازگل گل زيبا 

  نازنين خوش قلب

  نازي زيبا

 نازيال زيبا

 ناژين نام يک درخت 

 ناهيد ونوس، ستاره زهره

 ندا صدا

 نرگس نام گلى  

 نسترن نام گلى 

 نسرين وحشىرز 

 نغمه ترانه، آهنگ

  نگار خوش قلب



  نگاه نگاه 

 نگين جواهرات سنگ روى انگشتر و

 نوا نوا

 آفرين نوش شادى خلق

 نوشين شيرين

 نهال نهال 

 نيکو خوب، زيبا

 نيکي خوبى

  نيلوفر ر(زنبق آبى(نام گلى

 نيوشا شنونده

 وندا آرزو

  ويدا آشکار

 هديه هديه

 هستي وجود

 هما پرنده اى افسانه اى

 هنگامه حيرت انگيز

 ياس گل ياس

 ياسمن گل ياس

 يکتا تنها، يگانه

 يگانه تنها، يگانه

  يلدا نام بلندترين شب سال

  


