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C2

Կարող եմ հեշտությամբ հասկանալ էականորեն ամեն ինչ, որ լսում կամ կարդում եմ: Կարող եմ ամփոփել
տարբեր խոսակցական և գրավոր աղբյուրների ինֆորմացիան, վերակառուցողական փաստարկները և
հաշվետվությունները կապակցված ներկայացման մեջ: Կարող եմ հանպատրաստից արտահայտել կարծիքս
շատ սահուն և հստակորեն, զանազանելով իմաստի նուրբ երանգները անգամ ավելի բարդ իրավիճակներում:

C1

Կարող եմ հասկանալ հարցադրող, երկար տեքստերի լայն շրջանակ և ըմբռնել ենթադրվող իմաստներ:
Կարող եմ արտահայտել կարծիքս սահուն և հանպատրաստից առանց արտահայտությունները բացահայտ
փնտրելու: Կարող եմ լեզուն ճկունությամբ և արդյունավետությամբ օգտագործել սոցիալական,
ուսումնական և պրոֆեսիոնալ նպատակներով: Կարող եմ կազմել հստակ, լավ կառուցված, մանրամասն
տեքստ բարդ թեմաներով` ցույց տալով մոդելների, կապերի ևկապական միջոցների հսկված կիրառում:

Պրոֆեսիոնալ
կիրառող
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Սկսնակ կիրառող
A1

Կարող եմ հասկանալ վերացական և կոնկրետ թեմաներով բարդ տեքստերի հիմնական գաղափարը,
ներառյալ իմ մասնագիտության ասպեկտի տեխնիկական քննարկումները: Կարող եմ շփվել այն աստիճանի
սահունությամբ և հանպատրաստից, որ լեզուն կրողների հետ հաղորդակցումը դառնում է ոչ լարված երկու
կողմերի համար: Կարող եմ կազմել հստակ, մանրամասն տեքստ լայն մասշտաբի թեմաների շուրջ և
բացատրել տեսակետը թեմայի խնդրի շուրջ` տալով տարբեր այլընտրանքների առավելությունները և թերի
կողմերը:
Կարող եմ հասկանալ հարցադրող, երկար տեքստերի լայն շրջանակ և ըմբռնել ենթադրվող իմաստներ:
Կարող եմ արտահայտել կարծիքս սահուն և հանպատրաստից առանց արտահայտությունները բացահայտ
փնտրելու: Կարող եմ լեզուն ճկունությամբ և արդյունավետությամբ օգտագործել սոցիալական,
ուսումնական և պրոֆեսիոնալ նպատակներով: Կարող եմ կազմել հստակ, լավ կառուցված, մանրամասն
տեքստ բարդ թեմաներով` ցույց տալով մոդելների, կապերի և կապական միջոցների հսկված կիրառում:
Կարող եմ հասկանալ նախադասություններ և հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ
ամենաանմիջական թեմաների առնչությամբ (օր. ամենահիմնական անձնական և ընտանեկան
տեղեկություն, գնումներ, տեղանքի աշխարհագրություն, զբաղվածություն): Կարող եմ հաղորդակցվել պարզ
և ամենօրյա խնդիրների շուրջ, որ պահանջում են ծանոթ և ամենօրյա խնդիրների վերաբերյալ տեղեկության
պարզ և ուղղակի փոխանակում: Պարզ բառերով կարող եմ պատմել իմ, իմ շրջապատի և առաջին
անհրաժեշտության կարիքների մասին:
Կարող եմ հասկանալ և օգտագործել ծանոթ ամենօրյա արտահայտություններ և շատ հիմնական
բառակապակցություններ` կոնկրետ տեսակի կարիքներ բավարարելու համար: Կարող եմ ներկայացնել ինքս
ինձ և մյուսներին, կարող եմ հարցնել և պատասխանել անձնական մանրամասնություններին վերաբերող
հարցերին, այսինքն որտեղ եմ ապրում,ծանոթ մարդկանց մասին և ինչ ունեմ: Կարող եմ շփվել պարզ ձևով,
եթե մյուսը խոսի դանդաղ և հստակորեն ու պատրաստ է օգնելու:
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