
 

 

BÀI 4 CON LỢN ĐẤT 

A. PHẦN A: ĐỌC CON LỢN ĐẤT 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Chia sẻ với bạn cách em đã làm để tiết kiệm theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em tự liên hệ bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Tiết kiệm điện: tắt điện khi không cần sử dụng 

- Tiết kiệm nước: tắt vòi nước khi không cần sử dụng 

- Tiết kiệm thời gian: lập thời gian biểu, thực hiện các công việc trong ngày theo đúng kế 

hoạch đã đề ra. 

- Tiết kiệm tiền bạc: nuôi lợn đất để tiết kiệm tiền, không lãng phí tiền bạc 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc 

 

 



 

 

 

Con lợn đất 

Một hôm, mẹ đi chợ về, mua cho em một con lợn đất. 

Con lợn dài chừng một gang tay, béo tròn trùng trục. Toàn thân nó nhuộm đỏ. Hai tai 

màu xanh lá mạ. Hai mắt đen lay láy. Cái mõm nhô ra như đang dũi ở trong chuồng. Bốn chân 

quặp lại dưới cái bụng phệ. Cái đuôi xinh xinh vắt chéo ngang hông. Phía trên lưng có một khe 

hở nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay. Mẹ âu yếm bảo: “Mẹ mua lợn về cho con nuôi đấy." Rồi mẹ 

cho lợn ăn một tờ tiền mới lấy may. Mẹ cười và vui vẻ nói: “Nó tên là lợn tiết kiệm. Con đừng 

để nó bị đói nhé!". 

Thỉnh thoảng, em lại nhấc lợn đất lên, lắc lắc xem nó đã no chưa. Em mong đến cuối 

năm, lợn đất sẽ giúp em mua được những cuốn sách yêu thích. 

Theo Văn miêu tả tuyển chọn 

 

• Tiết kiệm: sử dụng đúng mức, không phí phạm. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu 

Câu 1: Chọn 1 chiếc lá có từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với từng bộ phận của con lợn đất: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2 từ “Con lợn dài…” đến “… bị đói nhé!” 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Mẹ mua con lợn đất cho bạn nhỏ để làm gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2 từ “Con lợn dài…” đến “… bị đói nhé!”. Chú ý phần cuối đoạn lời 

mẹ nói với em. 

Lời giải chi tiết: 

Mẹ mua con lợn đất cho bạn nhỏ để bạn nuôi và tiết kiệm tiền. 

Câu 5: (Câu 3) 



 

 

Đề bài: 

Câu 3: Bạn nhỏ mong muốn điều gì khi nuôi lợn đất? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 3 từ “Thỉnh thoảng,…” đến hết. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ mong rằng đến cuối năm, lợn đất sẽ giúp em mua được những cuốn sách yêu thích. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Em có thích nuôi lợn đất không? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em tự liên hệ bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Em rất thích nuôi lợn đất. Bởi vì lợn đất sẽ giúp em tiết kiệm tiền để dùng vào nhiều việc có 

ích. 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Lời khuyên về cách tiết kiệm tiền và sử dụng tiền tiết kiệm một cách hợp lí. 


