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Câu 1: Hãy đọc chú thích và nêu nhận xét sơ bộ về nhân vật chính Đôn Ki-hô-tê 

Trả lời  

Vì đọc quá nhiều sách hiệp sĩ nên Đôn Ki-hô-tê nổi máu phiêu du, muốn tiêu diệt cái ác, 

lập lại công bằng. Đó là một khát vọng đẹp. Nhưng chỉ tiếc đầu óc lão mụ mầm và hoang 

tưởng. Vì thế, những hành động của lão trở nên nực cười. 

Câu 2: Việc Đôn Ki-hô-tê nhầm lẫn cối xay gió là những tên khổng lồ khiến em suy nghĩ 

gì về nhân vật này. 

Trả lời  

Đôn Ki-hô-tê rơi vào hoang tưởng, không nhận ra thật – giả và đánh nhau vì sự hoang 

tưởng ấy. 

Câu 3: Hãy xác định bố cục của văn bản và trả lời các câu hỏi: 

a. Mặc dù có tên là đánh nhau với cối xay gió nhưng nội dung chính của văn bản là gì? 

b. Phân tích cặp nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa để thấy được mặt tốt và 

mặt xấu của từng nhân vật. 

Trả lời  

Có thể chia làm ba phần: trước khi đánh nahu với cối xay gió, diễn biến đánh nhau với cối 

xay gió và áu khi thất bại. 

a. Mặc dù có tên Đánh nhau với cối xay gió nhưng thực ra câu chuyện đánh nhau 

chiếm tỉ lệ rất ít. Phần trọng tâm là làm nổi bật tính cách đối lập của cặp nhân vật 

Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Phan-xa 

b. Lập bảng 

 Đôn Ki-hô-tê Xan-chô Pan-xa 

Về nguồn gốc, 

dung mạo 

- Dòng dõi quý tộc 

- Gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi con 

ngựa gầy nhom nên càng gầy 

- Nông dân 

- Béo lùn, đặt bên cạnh 

Đôn Ki-hô-tê nên càng 
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lùn hơn 

Về bản chất - Có khát vọng cao cả, đánh nhau 

với cối xay gió vì nhầm tưởng là kẻ 

ác 

- Luôn luôn giúp ích cho đời không 

ngại hi sinh 

- Bị mê muội và rơi và hoang tưởng 

vì đọc quá nhiều sách vở 

-Mong ước hết sức bình 

thường 

-Chỉ lo cho bản thân 

-Tỉnh táo và luôn luôn 

chú ý quyền lợi của 

mình. 

 

Kết luận Mỗi nhân vật đều có mặt tốt và mặt xấu 
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