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 به نام خدا

 1خودشناسی )آمادگی ازدواج( 

 من چه کسی هستم؟ .1

 های ظاهری برخورد دارم؟ قد، هیکل، تناسب اندام، وزن، زنگ پوست، چشم، موها، وضعیت از چه ویژگی

 سالمت عمومی و جذابیت من چگونه است؟

 پسندم؟ام را نمیام رضایت دارم؟ کدام خصوصیت ظاهریتا چه حد از وضع ظاهری 

  ویژگی شخصیتی منفی  5ویژگی شخصیتی مثبت من کدامند؟ حداقل  5ام؟ حداقل نظر شخصیتی چگونهاز

اعتماد یا قابل دبین، بیتأکید دارند؟ تا چه اندازه خوشبین یا بها من کدامند؟ آیا دیگران نیز بر این ویژگی

 اعتماد، مسئولیت پذیر، راستگو و وفادار، صمیمی، با محبت و محتاط هستم؟

 ز دیدگاه من معنای زندگی چیست؟ا .2

 از لحاظ وضعیت اعتقادی و اخالقی )ارزشی( چگونه فردی هستم؟ .3

 های من کدامند؟ترین ارزشچه باید و نبایدهایی دارم؟ مهم 

 ام؟به لحاظ عاطفی و هیجانی چگونه .4

 متناسب  آیا فردی احساساتی هستم؟ آیا قادر به ابراز یا کنترل عواطف و احساسات مثبت و منفی خود

 دهم؟باشم، یا اینکه تحت تأثیر محیط قرار گرفته، واکنش فوری از خود نشان میها میبا موقعیت

 ام چگونه است؟روابط اجتماعی .5

 گرا و معاشرتی هستم؟ آیا دوستان صمیمی زیادی دارم؟ آیا روابط خود را با دیگران آیا فردی برون

 دانم؟دی تنها میسازم؟ آیا خود را فرکنترل کرده و محدود می

دانم؟ تا چه اندازه منطقی هستم؟ تا چه اندازه در کارهایم حسابگری دارم؟ آیا به آیا خود را فردی باهوش می .6

آیم؟ تا چه اندازه به دیگران متکی هستم؟ آیا مسائل اطرافم را با دید نقادانه راحتی از عهده حل مسائلم بر می

 کنم؟عیت میکنم یا بیشتر از دیگران تببررسی می

 خواهم چطور باشم؟می .7

 های کوتاه مدت و بلند مدت من چیست؟ تا چه اندازه به ها و آرزوهایم کدامند؟ اهداف و برنامهآلایده

 آینده امیدوارم؟

 توانم باشم؟چگونه می .8

 عزت بینم؟ آیا در انجام کارهای مختلف، از هایم را میتا چه اندازه در خودم توانایی رسیدن به خواسته

 ام؟قابل توجهی در زندگی بدست آورده هایها و پیشرفتنفس و اطمینان برخوردارم؟ آیا موفقیت
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