
HƯỚNG DẪ HỌC SINH TỰ HỌC LỚP 10 

Bài 12: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

 

I. MỤC TIÊU  

Học xong bài này, học sinh cần đạt: 

1. Về kiến thức 

- Hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hôn nhân, gia đình. 

- Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. 

- Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình. 

- Hiểu được các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của các thành viên. 

- Hiểu được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình. 

2. Về kĩ năng 

- Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình. 

- Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình. 

3. Về thái độ 

- Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình. 

- Yêu quý gia đình. 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN, TRỌNG TÂM 

1. Các đơn vị kiến thức trong bài học 

- Tình yêu. 

- Hôn nhân. 

- Gia đình, chức năng của gia đình. 

2. Trọng tâm kiến thức của bài học 

- Khái niệm tình yêu, biểu hiện của tình yêu chân chính và một số điều nên tránh trong tình 

yêu của nam nữ thanh niên. 

- Hôn nhân và chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta. 

- Gia đình và các chức năng của gia đình. 

III. NỘI DUNG BÀI HỌC CẦN GHI NHỚ 

Học sinh ghi nội dung bài hoc vào trong vở theo trình tự sau: 

1. Tình yêu. 

a. Tình yêu là gì? 

Tình yêu là sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về 

nhiều mặt... làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn 

sằng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình 

b. Thế nào là một tình yêu chân chính? 



- Khái niệm tình yêu chân chính. 

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức 

tiến bộ của xã hội. 

- Biểu hiện của tình yêu chân chính. 

Biểu hiện của một tình yêu chân chính: 

- Tình cảm chân thực, sự quyến luyến, gắn bó giữa hai người khác giới. 

- Quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi, biết sống vì nhau và sẵn sàng hy sinh cho nhau để 

đạt được những ước mơ, hoài bão tốt đẹp. 

- Có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ cả hai phía. 

- Có lòng vị tha, cao thượng, bao dung và sự cảm thông lẫn nhau. 

c. Một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh niên 

- Yêu đương quá sớm. 

- Yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới hoặc yêu 

đương vì mục đích vụ lợi. 

- Quan hệ tình dục trước hôn nhân. 

2. Hôn nhân. 

a. Hôn nhân là gì? 

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. 

- Điểm a mục 2: Hôn nhân là gì? đoạn từ “Sau khi đăng kí kết hôn…” đến “Em có nhận xét gì 

về suy nghĩ của cô gái này?” (từ dòng 13 đến 22- Đọc thêm) 

b. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay 

- Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân dựa trên tình 

yêu chân chính. 

+ Cá nhân được tự do kết hôn theo luật định. 

+ Hôn nhân được đảm bảo về mặt pháp lí, tức là phải đăng ký kết hôn theo luật. 

+ Có quyền tự do li hôn. 

- Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

+ Phải tôn trọng nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, vì tình yêu là không thể chia sẻ được, 

do đó vợ chồng phải chung thủy, yêu thương và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

+ Bình đẳng giữa vợ và chồng là một nguyên tắc cơ bản trong chế độ hôn nhân ở nước ta hiện 

nay 

+ Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia 

đình 

3. Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các 

thành viên. 

a. Gia đình là gì? 



Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là 

quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. 

b. Chức năng của gia đình 

- Chức năng duy trì nòi giống. 

- Chức năng kinh tế. 

- Chức năng tổ chức đời sống gia đình. 

- Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái.  

- Điểm c mục 3: Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên (Đọc thêm). 

3. BÀI TẬP 

Câu 1. Quan điểm của bản thân em về một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh 

niên. 

Câu 2. Theo em: Có nên yêu ở lứa tuổi học sinh lớp 10 hay không? Vì sao? 

 

HẾT 




