
 سواالت شناخت همسر و عالیق او

 

شهری که در آن متولد شده است کجاست ؟ .1  

. تاریخ تولد او چه زمانی است ؟2  

. صمیمی ترین دوستان او چه کسانی هستند ؟3  

. با کدام یک از اعضای خانواده صمیمی تر است ؟4  

. تحصیالت او چیست ؟5  

. رویای بچگی او چیست ؟6  

چیست ؟ . غذای مورد عالقه فرد7  

. چه سبک تربیتی را برای فرزند می پسندد ؟8  

. داشتن چند فرزند برای او ایده آل است ؟9  

. نظر مرد در مورد کار کردن زن چیست ؟10  

. اختالقات را به چه روشی دوست دارد حل کند ؟11  

. درون گرا و یا برون گرا است ؟12  

. رنگ مورد عالقه فرد چیست ؟13  

قه او چیست ؟. کادوی مورد عال14  

. سرگرمی و تفریح فرد چیست ؟15  

. برای سفر چه مکانی را ترجیح می دهد ؟16  

. نظر فرد در مورد سرمایه گذاری چیست ؟17  

. نگرانی ها و اضطراب هایی که فرد تجربه می کند در چه موردی است ؟18  

. خاطرات تلخ دوران کودکی فرد چیست ؟19  

. بهترین خاطرات فرد چیست ؟20  

. سبک موسیقی مورد عالقه فرد چیست ؟21  



. دیدن چه برنامه ها و فیلم هایی را دوست دارد ؟22  

. ورزش مورد عالقه فرد چیست ؟23  

. آیا کتاب خوانی را دوست دارد ؟24  

. چه کتاب هایی را می پسندد ؟25  

از چه رفتاری متنفر است ؟. 26  

. چه میزان سفر کردن را دوست دارد ؟27  

میزان دیدن دوستان و خانواده را می پسندد ؟. چه 28  

. چه جایی را برای زندگی می پسندد ؟29  

. به چه میزان به تغذیه سالم و درست اهمیت می دهد ؟30  

. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فرد در زندگی شغلی او چیست ؟31  

. اهداف فرد در زندگی زناشویی چیست ؟32  

؟ . حیوان مورد عالقه او چیست33  

. در مواقع عصبانیت چه توقعی از فرد دارد ؟34  

. در مواقع عصبانیت چه واکنشی نشان می دهد ؟35  

. چه مسائلی او را مضطرب می کند ؟36  

. در چه سنی قصد بازنشستگی دارد ؟37  

. سابقه بیماری های خانوادگی فرد چیست ؟38  

. در هفته چند بار رابطه جنسی مناسب است ؟39  

یشن هایی را در رابطه جنسی دوست دارد ؟. چه پوز40  

. چه اسم هایی را برای فرزندان دوست دارد ؟41  

رفتار یا عادت عجیب فرد چیست ؟ .42  

. از چه کسی متنفر است ؟43  

. شنیدن چه حرفایی او را عصبی می کند ؟44  

. رستوران مورد عالقه فرد کجاست ؟45  



خوب می کند ؟. در مواقع ناراحتی چه چیزی حال او را 46  

. ویژگی های خوب او چیست ؟47  

. چه موفقیت هایی را در زندگی به دست آورده است ؟48  

. نصیحت و مشورت با همسر را ترجیح داده یا با خانواده خود ؟49  

. چه کار های مشترکی را دوست دارد با همسر انجام دهد ؟50  

 


