THCS HÀ HUY TẬP

GRADE 7

Unit 13: Activities
Section A: Sports Section
I. Vocabulary
1. teenager
2. surprising
3. skateboard
4. skateboarding
5. roller–skating
6. choice
to choose
7. athletics
8. swimmer
to swim
9. cyclist
cycle
10. skateboarder
11. skillful
 skillfully
12. badly
 bad
13. take part in
14. competition
 to compete
15. prize
 win the first prize
16. organize
 organization
17. participant
18. increase
19. regular activity
20. walk–to school day
21. volunteer
22. be on one's way
23. improve
24. awareness
 aware
25. aim
26. water safety
27. kid
28. lifeguard
29. pool
30. stay away
31. edge
32. flag
33. strict
 strictly
34. obey

/'ti:n,eidʤə/
/sə'prɑɪzɪƞ/
/'skeɪtbɔ:d/
/'skeɪtbɔ:dɪƞ/
/'rəʊləskeɪtɪƞ/
/tʃoɪs/
/ӕə'letɪks/
/ˈswɪm.ɚ/
/'sɑɪkl/
/'sɑɪk/
/'skeɪtbɔ:də/
/skɪlfl/
/'bӕdlr/

/prɑɪz/

/ɪn'kri:s/

/vɒlən'tɪə/
/ɪm'pru:v/

/eɪm/
/'wɔ:tə setɪfɪt/
/kɪd/
/'lɑɪfga:d/
/pu:l/
/'stei əweɪ/
/edɜ/
/fӕg/
(adv)
/ə'beɪ/

(n): thanh thiếu niên
(adj): đáng ngạc nhiên
(v): trượt ván
(n): môn trượt ván
(n): trượt pa–tin
(n): sự lựa chọn
(v) :chọn
(n): môn điền kinh
(n): người bơi
(v) : bơi
(n): người đi xep dạp
(v): đi xe đạp
(n): người trượt ván
(adj): khéo tay
(adv) : một cách điêu luyện
(adv): kém
(adj) : kém, xấu
(v): tham gia = participate in (v)
(n): cuộc thi
(v): cạnh tranh
(n): giải thưởng
(v): đoạt giải nhất
(v): tổ chức
(n): tổ chức
(n): người tham gia
(v,n): tăng
(n): hoạt động thường xuyên
(n): ngày đi bộ đến trường
(n): thanh thiếu niên
(v): trên đường đi học
(v): cải tiến, trao đổi
(n): ý thức
(adj): nhận thức
(n): mục đích
(n): sự an toàn nước
(n): trẻ con
(n): nhân viên bảo vệ
(n): hồ bơi
(v): giữ cách xa
(n): mé, nìa
(n): lá cờ
(adj): nghiêm chỉnh
(v): vâng lời tuân theo
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35. sign
36. be aware of
37. risk
38. careless
≠ careful
39. accident
40. water play
41. jump
42. speed
43. bump
44. fly
45. at the speed of sound

/sɑɪn/
/rɪsk/
/ˈkeələs/
/ˈkeəfl/
/'ӕksɪdənt/
/dɜᴧmp/
/spi:d/
/bᴧmp/
/flɑɪ/

(n): bảng hiệu
(v): ý thức
(n): sự nguy hiểm
(adj): bất cần, cẩu thả
(adj): cẩn thận
(n): tai nạn
(n): trò chơi dưới nước
(v,n): nhảy
(n): tốc độ
(n): cú va chạm
(v): bay
: với tốc độ âm thanh

II. Grammar
* Tính từ (Adjectives) : Tính từ là từ hay cụm từ bổ nghĩa cho một danh từ.
Vị trí: Tính từ thường đứng trước danh từ nó bổ nghĩa hoặc sau động từ liên kết (linking
verbs) như: be, become, feel, get, seem, appear, look, taste, smell, ...
Ex : Nam is a good student.
Ex :- He looks sad.
* Trạng từ (Adverbs) Trạng từ là từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay trạng từ khác.
Cấu tạo trạng từ: Đa số trạng từ được cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm hậu tố -ly.
ADJECTIVE + LY
Adjective
GOOD

slow

quick


Adverb
WELL
slowly
quickly

Adjective
skillful

slow

safe


Adverb
skillfully
slowly
safely

+Tính từ tận cùng bằng y: trước y là một phụ âm chúng ta đổi y thành i rồi thêm ly
easy  easily
happy  happily
+ Tính từ tận cùng bằng ble hay ple thì e được thay bằng y.
possible  possibly simple  simply
+ Một số tính từ và trạng từ giống nhau như: late, hard, early, fast, …
Ex : It's a hard work. (adj)
Ex : He works hard. (adv)
+ Trạng từ chỉ theo sau động từ thường.
Ex : He plays skillfully.
Ex : But his brother plays badly.
GOOD là tính từ; WELL là trạng từ
- He's a good student.
- He studies well.
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