
 انگلیسی فارسی

 emoji شکلک ) جمع و مفرد یکیه(

 Meaning مفهوم

 stay tuned با ما همراه باشید

 obvious مشخص

 represent نشان دادن

 affection عاطفه

 happiness خوشبختی، شادی

 gratitude یسپاسگزار

 sex جنسیت

 Culture فرهنگ

 Convey نشون دادن

 Regardless سوای اینکه

 Attraction جذابیت

 Sorrow غم و اندوه

 To symbolize نماد چیزی بودن

 Envy غبطه خوردن

 jealousy حسادت

 possessive تملک گرایی

 loyalty داری وفا



 Trust اعتماد

 peace صلح

 

 

 زبان انگلیسی

What’s up people? 

Today we will talk about the heart emoji and their 

meanings. 

Because we Iranians always use heart emoji in 

different colors without even knowing their 

meanings. 

So if you want to know the meanings of these emoji 

stay tuned… 

(shows them) 

1. Red 

The most obvious one. It represents love, affection, 

happiness, and gratitude. You can use it for almost 

everyone but be careful. Don’t use it for the opposite 

sex. Especially in the American And other foreign 

cultures. It’s best used for someone whom you love 

the most, like your romantic partner. 



  

2. yellow 

Like every other heart emoji this one conveys love, 

but in the sense of hope, positivity and friendship. 

You can use this one for all your friends, Regardless 

of their sex 

  

3. Purple 

The idea came to my mind when I saw some people 

using this in the comment section. This one 

expresses love and sexual attraction. So purple is 

awesome and I love it so much, but the purple heart 

is not something that you want to share with 

everyone. Unless you mean it. 

  

4. black 

(reads it with dramatic voice) It was dark and It was 

sad… sorry. 

So...Black 

 

this one represents darkness, sorrow, or even dark 

humor. It’s not bad, just dark. If you know what I 

mean… 



  

5. green 

You can use this to show that you have a love for 

nature. But the green heart symbolizes envy, 

jealousy, or possessive love. 

  

6. blue 

You can use this for almost everybody because it 

represents loyalty, trust and peace. 

  

Okay guys, I hope you’ve enjoyed this video. Which 

one is your favorite? comment below 
 

Do you wanna know more about emoji? comment 

below. We’ll talk about it. 

See ya 
 

 

 زبان فارسی

 چه خبر مردم؟
 .امروز درباره شکلکهای قلب و مفهومشون صحبت خواهیم کرد

 



استفاده همیشه از شکلکهای قلب در رنگهای مختلف  چرا که ما ایرانی ها
 .حتی بدون اینکه مفهومشون رو بدونیم می کنیم

 
 .با ما همراه باش خب اگه میخوای معنی این شکلکها رو بدونی

 
 قرمز -شماره یک 

 .نشان دهنده عشق، محبت، شاید و شکرگزاریه مشخص ترینشون
 

برای جنس مخالف  میتونی برای همه استفاده کنی، ولی مواظب باش
 .و سایر فرهنگهای خارجی تو فرهنگ آمریکاییمخصوصا  استفاده نکن

 
مثل پارتنر  بهتره برای کسی استفاده بشه که از همه بیشتر دوستش داری

 .عشقیت
 

 زرد -شماره دوم 
ولی در قالب  مثل همه ی دیگر شکلکهای قلب اینم نشون دهنده عشقه

میتونی برای همه دوستات استفاده کنی، . امید، دوستی و مثبت بودن
 .جنسیتشون سوای

 
 بنفش -شماره سوم 

وقتی دیدم برخی از مردم اینو تو  ایده این ویدئو زمانی اومد تو ذهنم که
عالیه و  شو بنف و جذابیت جنسیه این نشون دهنده عشق. کامنتا میزارن

 ولی قلب بنفش چیزی نیست که بخوای به همه بدی من خودم عاشقشم
 .مگر اینکه منظور داشته باشی

 
 سیاه -چهار شماره 

 .ببخشید...تاریک بود...ناراحت بود



بد نیستا...  این نشون دهنده سیاهی، غم و حتی طنز تلخه خب... مشکی 
 .اگه میدونی چی میگم فقط تاریکه

 
 سبز -شماره پنج 

ولی قلب  میتونی از این برای نشون دادن عالقت به طبیعت استفاده کنی
 نندهیا عشق کنترل ک حسادت، غبطه سبز نماد

 بعید میدونم بخوای استفاده کنی، درسته؟
 

 آبی -شماره ششم 
چرا که نشان دهنده وفاداری،  میتونی از این تقریبا برای همه استفاده کنی

 .اعتماد و صلحه
 

کدوم مورد . خیلی خب دوستان، امیدوارم از این ویدئو لذت برده باشید
 ها رو بدونی؟میخوای معنی سایر شکلک . عالقه شماست؟ کامنت کنید

 .کامنت کن، دربارش حرف خواهیم زد
 ...میبینمتون

 


