Chủ đề 9 : Tình yêu và hôn nhân ( Bài 12)
Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
( 2 tiết )
I. Đặt vấn đề
- Hôn nhân giữa T và K : trái pháp luật
- Tình yêu giữa M và H : mù quáng
=> Tan vỡ, bất hạnh
II. Nội dung bài học
1.Hôn nhân là gì ?
- Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc tự
nguyện, bình đẳng và được pháp luật thừa nhận.
2. Ý nghĩa của tình yêu chân chính :
- Là cơ sở qaun trọng của hôn nhân
- Giúp vợ chồng chung sống lâu dài, hạnh phúc.
3. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân :
- Tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Nhà nước tôn trọng và bảo vệ pháp lí cho hôn nhân giữa công dân
Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo và người nước ngoài.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa
gia đình.
4. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
a. Điều kiện kết hôn
- Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi trở lên
- Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện

- Không vi phạm những điều pháp luật cấm
b. Quan hệ vợ chồng
- Bình đẳng, ngang nhau về mọi mặt
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau
5.Trách nhiệm của công dân
- Thận trọn, nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân
- Không vi phạm những qui định của pháp luật về hôn nhân.

NỘI DUNG ÔN TẬP BÀI 12
- Trả lời câu hỏi trong SGK
- Thế nào là tảo hôn, cưỡng hôn,li hôn
- Thế nào là tình yêu chân chính ?
- Nêu những sai trái thường gặp trong tình yêu ?
- Hôn nhân được pháp luật thừa nhận phải làm thủ tục gì ?
- Phân biệt hôn nhân và hôn thú
- Có những giới tính nào ?
-Tại sao nhà nước không thừa nhận hôn nhân đồng giới
- Nêu sự khác biệt trong hôn nhân thời phong kiến và hiện nay
- Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình là gì ?
- Nhà nước cấm kết hôn trong những trường hợp nào ?
- Vợ chồng có quyền ngang nhau về những mặt nào ?
- Kể một số tài sản chung và riêng của vợ chồng ?

- Bạo hành gia đình thể hiện như thế nào ?
- Tại sao pháp luật lạ quy định chặt chẽ như vậy ?
- Có nên yêu sớm khi đang ở lứa tuổi học sinh không ? Vì sao ?
* LƯU Ý : HỌC SINH CHÉP BÀI VÀO VỞ VÀ CHUẨN BỊ NHỮNG CÂU HỎI
NÊU TRÊN KHI Ở NHÀ. GIÁO VIÊN SẼ GIẢNG BÀI KHI HỌC SINH ĐI HỌC
LẠI .

