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HCMC University of Technology and Education 

Faculty of Foreign Languages 
FINAL EXAMINATION 

MATERIAL DEVELOPMENT 

Course Code: MATD430438 

Date: …....................................................................... 

Time: 60 minutes 

Room: …................................ 

No further materials or explanations are allowed. 

This test paper consists of 5 pages totally. 

Students write their answers on this paper. 

ANSWER KEY 

PART I. Match each term listed in the left column with its correct definition/description in the right 

column. Write your answers on the space given after each term. There are more definitions/descriptions 

than terms. Hence, some definitions/descriptions will not be used. (1 mark) 

1. f 

2. a 

3. g 

4. h 

5. b 

 

PART II. Decide if the following statements are true or false. Circle T (true) or F (false) as provided at the 

beginning of each statement to indicate your answers. (1 mark) 
 

6. T      11. T  

  7.  F     12. T  

8.  F     13.  F 

9.  F     14. T  

10.  F     15. T  

 

PART III. The following piece of material is extracted and adapted from a unit in the Skillful series. 

Evaluate it, using the elements of context (setting, topic, and roles of people involved). (2 marks) 

 

Grading Guideline  

▪ Exam takers must be able to identify the setting, topic, and roles of people involved implied in the 

material. Successfully identifying all three elements is awarded with 1 mark. 

▪ An argument for the appropriateness or inappropriateness of these three components in a context is 

awarded with 1 mark. 

▪ Failing to identify the components or indicating that the components are unclear is awarded with 0 

mark totally. 

 

 

PART IV. Comment on the authenticity of the following dialogue, which is extracted from an activity in 

English 8. (2 marks) 

 

Grading Guideline  

▪ Identifying at least one of the following aspects relevant to the authenticity of the text. (0.5 mark) 

• The details conveyed in the conversation between Hoa and Na 

• The appropriacy of language use in relation to the context 

• The language form used in the materials 

▪ Presenting an argument to support the aspect relevant to the authenticity of the text (1.5 mark) 

▪ Failing to identify an aspect relevant to the authenticity is awarded with 0 mark totally. 
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PART V. The following piece of material is extracted and adapted from Four Corners series. Improve this 

piece of materials by making necessary changes and justify your new version. You also need to indicate (i) 

the pros & cons of the materials, (ii) the adaptation principles you use, and (iii) the adaptation techniques 

you use. (4 marks) 

Grading Guideline  

▪ Exam-takers must be able to produce some materials. Failing to produce a piece of material is 

awarded with 0 mark, totally. 

▪ Once a piece of materials is presented, the marking process is conducted as below: 

• The argument for the pros & cons of the materials: 1 mark 

• The argument for the adaptation principles: 1 mark 

• The accuracy of the adaptation techniques: 0.5 mark 

• The appropriateness of the new materials: 1.5 mark 

 

--THE END-- 
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Chuẩn đầu ra của môn học Nội dung kiểm tra 

G1 

G1.1 
Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm cơ bản liên quan 

đến vấn đề khai thác và phát triển tài liệu giảng dạy 
Part I & II 

G1.2 

Nắm và hệ thống được một số giáo trình tiếng Anh đang 

được sử dụng trong giảng dạy và qua đó nhận thức được 

giáo trình giảng dạy tiếng Anh được chọn lựa như thế 

nào; mối quan hệ giữa tài liệu giảng dạy và phương pháp 

giảng dạy 

Part I & II 

G1.3 

Nắm được các tiêu chuẩn và cách thức đánh giá tài liệu 

giảng dạy tiếng Anh phù hợp với trình độ và nhu cầu của 

người học 

Part III & IV 

G1.4 

Nắm được các nguyên tắc chỉnh lý tài liệu dạy học và 

hiểu rõ các kỹ thuật bổ sung sửa đổi tài liệu sao cho phù 

hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể 

Part III & IV 

G1.5 
Nắm được các vấn đề cơ bản liên quan đến việc thiết kế 

tài liệu giảng dạy tiếng Anh 
Part V 

 

G2 

G2.1 

Vận dụng các tiêu chuẩn và cách thức đánh giá để đánh 

giá tài liệu giảng dạy tiếng Anh cho từng hoàn cảnh và 

đối tượng cụ thể 

Part III & IV 

G2.2 

Vận dụng kiến thức đã được học để thay thế, bổ sung và 

chỉnh sửa tài liệu giảng dạy đang được sử dụng cho phù 

hợp với mục tiêu học tập và trình độ của người học 

Part V 

G2.3 
Xây dựng được các hoạt động và các dạng bài tập đơn 

giản đáp ứng được mục tiêu giảng dạy 
Part V 

 

G3 G3.1 
Thảo luận và phân công công việc trong quá trình làm 

việc nhóm 
Not Tested 

 


