
 (PMI)پرسشنامه پیش از ازدواج

 

 .تاضذ ّواًٌذ اًتخاب یه دٍست  تایذ,اًتخاب فشدی وِ هی خَاّین تا اٍ اصدٍاج وٌین (1

.   ایي تذ یي هعٌاست وِ هی تَاًین صٍج تی ًظیشی تاضین,ُ فشدی تاضینتاگش هجزٍب ٍضیف (2

. هطاّذُ ًحَُ استثاط فشد تا اعضای خاًَادُ اش ساُ هٌاسثی تشای پیص تیٌی سفتاس اٍ تا ّوسشش است (3

. دس دٍسُ ًاهضدی تٌْا تایذ تِ صویوت ٍ سفتاس عاضماًِ پشداخت (4

. دس دٍسُ آضٌایی ٍ ًاهضدی ًثایذ تِ اختالفات ٍ سَء تفاّن ّای جضیی تَجِ وشد (5

. تعذ فشایٌذ آضٌایی ضشٍع ضَد تِ ًظش هي تشای ایجاد اهٌیت تْتش است اٍل ًاهضد ضَین ٍ (6

. اتذ یسثه استثاعی وِ صٍج ّا دس دٍسُ ًاهضدی داسًذ تعذ اص اصدٍاج ٍ دس صًذگی هطتشن ًیض تذاٍم هی (7

. تغییش دادى سفتاسّا ٍ عادت ّای آصاس دٌّذُ ّوسشهاى واس آساًی است (8

. غالثاً احتوال تعاسض ٍهطىالت تیطتشخَاّذ تَد ,ّش چِ تفاٍت ّای تیي یه صٍج تیطتش تاضذ (9

. آضٌایی تا افشاد هتعذد تاعث هی ضَد وِ تْتش خَدهاى ٍ دیگشاى سا تطٌاسین  (10

. سًٍذ صًذگی ها داسد فشدی وِ تا اٍ اصدٍاج هی وٌین تاثیش ًاچیضی تش  (11

. احتوال عالق سا هی تَاى اص سٍی ویفیت ساتغِ لثل اص اصدٍاج  پیص تیٌی وشد  (12

دس دٍسُ آضٌایی تایذ اص تحث وشدى دس هَسد چیضّایی وِ هوىي است تاعث خذضِ داس ضذى ساتغِ صویواًِ ضَد اجتٌاب    (13

. وشد

. افشاد تیطتش تشای هشاسن عشٍسی آهادُ هی ضًَذ تا تشای خَد اصدٍاج  (14

. ًاهضدی فشصتی هٌاسة تشای آهادگی ٍسٍد تِ صًذگی هطتشن است  (15

. عطك پیص تیٌی خَتی تشای تذاٍم یه اصدٍاج است  (16

دیگش ّیچ یه اص اختالفات ٍ هطىالت ضخصیتی ساتغِ ها سا تْذیذ  ,اگش هي ٍّوسشم یىذیگش سا ٍالعاً دٍست داضتِ تاضین  (17

. ًخَاّذ وشد

. عطك دس صهاى ًاهضدی تا عطك تعذ اص اصدٍاج غالثاً هتفاٍت است  (18

عطك تٌْا تا للة لاتل احساس است ٍ ًِ تا فىش   (19

. عطك ساستیي تاضذ ّواى لحظِ وِ تشای اٍلیي تاس اٍ سا هی تیٌن خَاّن فْویذ,اگش عطك  (20

. عطك تا گزضت صهاى تغییش هی وٌذ ٍ ایي تغییش عثیعی است  (21

. عطك تعذ اص اصدٍاج تَجَد هی آیذ ,ًیاصی ًیست وِ تا عطك اصدٍاج وٌین  (22

. تِ ًظش هي عطك تٌْا یه سَء تفاّن هضخشف هیاى دٍ ًفشاست  (23

. ّوسش ایذُ ال هي توام ًیاصّای هشا تشآٍسدُ خَاّذ وشد  (24

. دٍستاى ٍجاهعِ تاضذ,عطك راتی است ٍ ًوی تَاًذ تشگشفتِ اص تجشتِ افشاد تا خاًَادُ  (25

.  صویواًِ ٍ هتعْذاًِ هتماتل هیاى دٍ اًساى است ,عطك یه ساتغِ عاعفی  (26

. عطك ّوِ آى چیضی است وِ ها دس اصدٍاج تِ دًثال آى ّستین  (27

. تِ ًظش هي فذاواسی ولیذ اصلی عطك است  (28

. ساتغِ ای است وِ صٍج ّا ّوِ اٍلات فشاغت خَد سا تا ّن هی گزساًٌذ ,تْتشیي ًَع ساتغِ صًاضَیی  (29

.  تشای اصدٍاج عطك ّشگض وافی ًیست  (30

. سثه استثاعی صًاى ٍ هشداى هتفاٍت است  (31

. استثاط هْاستی راتی است وِ ًوی تَاى آى سا آهَخت یا استماء تخطیذ  (32

. ّوسش هي خَد تایذ فىش ٍ احساس هشا تذاًذ ٍ ًیاصی ًیست وِ هي چیضی تگَین  (33

.  عِ صًاضَیی استثاط تشلشاس ًىشدى اهىاى پزیش استابدسیه س  (34

. استثاط صٍج ّا هعوَالً تعذ اص اصدٍاج تْثَد هی یاتذ  (35

. تشای تیطتش صٍج ّا صحثت دس هَسد ساتغِ ضاى ساحت است  (36

. غالثاً صٍج ّا اص صحثت وشدى دس هَسد هَضَعاتی وِ هوىي است هي هٌجش تِ تحث ٍ جذال ضَد اجتٌاب هی وٌٌذ  (37

. است  فشصت تعاسض تیطتش,ّش چِ ساتغِ صویواًِ تشتاضذ  (38



. تتَاًین تِ هطىالت تَجِ ًىٌین دس عَل صهاى اص تیي هی سًٍذ اگش  (39

. پیص وطیذى گزضتِ غالثاً تعاسض تیطتشی ایجاد هی وٌذ  (40

. جذال تْتش است تسلین ضَین تشای خاتوِ دادى تِ تحث ٍ  (41

. افشاد تایذ اص تعاسض ًسثت تِ یىذیگش اجتٌاب وٌٌذ  (42

ایي است وِ ,  هی دّذ  ٌّگاهی وِ چیضی ضوا سا آصاس, تْتشیي ساُ تشای اجتٌاب اص خذضِ داس وشدى احساسات عشف هماتل  (43

. چیضی ًگَیین

. ٍلتی هطىلی دس ساتغِ ٍجَد داسد هعوَالً ّش دٍ ًفش دس اضتثاُ ّستٌذ  (44

 .    ٍ تَاًایی دس تیاى احساسات ًمص تعییي وٌٌذُ دس سٍاتظ صٍجیي داسدلاععیت   (45

 

 

 

 


