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 «Անգլերեն» քննաթերթիկի կառուցվածք 

According to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), there are six 

levels of proficiency – A1, A2, B1, B2, C1 and C2. Follow this link to get a detailed description of all the 

levels.  

The English subject test is administered to check your knowledge in grammar and use of English, as 

well as reading, writing and listening skills at C1 Level. Proficient users of English have a good 

command of a broad range of language allowing them to express themselves clearly in an appropriate 

style on a large variety of general, academic, professional or leisure topics without having to restrict 

what they want to communicate both in writing and speaking. In addition, they have a very good 

command of a broad lexical repertoire (including idiomatic expressions and colloquialisms) allowing 

gaps to be readily overcome with circumlocutions; little obvious searching for expressions or 

avoidance strategies. Finally, they consistently maintain a high degree of grammatical accuracy; errors 

are rare and difficult to spot. 

I. In the Writing Section, the following competencies are assessed.  

- Write clear, well‐structured texts of complex subjects, underlining the relevant salient issues, 

expanding and supporting points of view at some length with subsidiary points, reasons and 

relevant examples, and rounding off with an appropriate conclusion.  

- Write clear, detailed, well‐structured and developed descriptions and imaginative texts in an 

assured, personal, natural style appropriate to the reader in mind. 

- Express himself/herself with clarity and precision, relating to the addressee flexibly, effectively 

and in organized manner. 

- Express himself/herself with clarity and precision in personal correspondence, using language 

flexibly and effectively, including emotional, allusive and joking usage. 

- Give clear, detailed descriptions of complex subjects. Can give elaborate descriptions and 

narratives, integrating sub themes, developing particular points and rounding off with an 

appropriate conclusion. 

- Write clear, well‐structured expositions of complex subjects, underlining the relevant salient 

issues.  

- Expand and support points of view at some length with subsidiary points, reasons and relevant 

examples. 

- Summarise long, demanding texts.  

II. In the Reading Section the following competencies are assessed. 

- Understand in detail lengthy, complex texts, whether or not they relate to his/her own area of 

speciality, provided he/she can reread difficult sections. 

III. In the Listening Section the following competencies are assessed. 

- Understand enough to follow extended speech on abstract and complex topics beyond his/her 

own field, though he/she may need to confirm occasional details, especially if the accent is 

unfamiliar.  

- Recognise a wide range of idiomatic expressions and colloquialisms, appreciating register 

shifts.  

- Follow extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only 

implied and not signalled explicitly. 



Քննության տևողությունը՝ 2 ժամ:  

 

Գնահատում 
Բոլոր քննությունների անցողիկ շեմերը կսահմանվեն քննական արդյունքների ամփոփումից հետո:  

  
 Քննության ընթացք 

Ներկա-բացակայի գրանցամատյանում վերահսկիչները հաշվառում են տվյալ քննությունը 
հանձնելու համար գրանցված բոլոր դիմորդներին, ստուգում անձը հաստատող փաստաթղթերը։  

Քննության սկզբում վերահսկիչները դիմորդների համար կարդում են քննության 
հրահանգները: 

 
Չարտոնված նյութեր 

Դիմորդներին արգելվում է քննասենյակ տանել այնպիսի նյութեր կամ առարկաներ, որոնք 
կարող են տեղեկույթ պարունակել կամ այն  հասանելի դարձնել:  

Քննասենյակում չարտոնված նյութեր ունենալը կանոնների կոպիտ խախտում է և կարող է 
հանգեցնել քննության արդյունքների չեղարկմանը:  

Չարտոնված նյութերի ցանկ 

- տեղեկույթ պարունակող թերթիկներ 

- պայուսակներ 

- մատիտների ոչ թափանցիկ տուփեր 

- ցանկացած փաթեթավորում, որի վրա կլինեն պատկերներ կամ տեքստեր (դիմորդները պետք է 
ուտելիքը, ըմպելիքը, մարտկոցները կամ այլ սարքեր տեղադրեն թափանցիկ պարզ փաթեթների մեջ) 

- որևէ տեսակի համակարգիչ 

- էլեկտրոնային կամ ռադիո հաղորդակցության միջոցներ 

- ձայնագրման սարքեր 

- բջջային հեռախոսներ 

- էլեկտրոնային ընթերցանության նյութեր 

- ցանկացած էլեկտրոնային սարքավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում արտաքին 
հաղորդակցության համար կամ տեղեկությունների պահպանման և վերարտադրման 

- լուսանկարչական սարքեր 

- ականջակալներ 

- դյուրակիր երաժշտական նվագարկիչներ 

Սույն ցուցակը չի ներառում  այն բոլոր նյութերը, որոնք կարող են համարվել «չարտոնված»: 
Կենտրոնի ղեկավարն ու վերահսկիչները կարող են «չարտոնված» համարել ցանկացած այլ 
առարկա, եթե դա կարող է քննասենյակում գտնվող դիմորդի համար ծառայել որպես տեղեկույթը 
թաքցնելու կամ ստանալու միջոց: 



Բոլոր  էլեկտրոնային սարքերը, ներառյալ բջջային հեռախոսները և ականջակալները, 
խելացի ժամացույցները անջատված վիճակում դրվում են քննասենյակից դուրս:  

Կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել դիմորդի որակազրկմանը:  

  

Քննության ավարտ 

Քննության ավարտին հինգ րոպե մնալու պահին վերահսկիչները դիմորդներին հայտնում 
են, թե ինչքան ժամանակ է մնացել: 

Քննության ավարտից հետո դիմորդները պետք   է՝ 

- դադարեցնեն գրելը, 

- ստուգեն, որ գրավոր պատասխանում մուտքագրված լինի պահանջվող ամբողջ տեղեկույթը, 

- հավաստիանան, որ պատասխանները ճիշտ են համարակալված: 

Նախքան քննասենյակից դիմորդների դուրս գալը հավաքվում են բոլոր աշխատանքները: 

  

Արդյունքների վերանայում և միավորների վերահաշվարկ 
  

Արդյունքների ամփոփումից ու հրապարակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում մասնակիցները կարող են ab_teachers@abedu.am էլ․ հասցեով գրավոր դիմել ԱԲ-ի 
ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման բաժին (ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ)՝ 
աշխատանքի վերանայման և միավորների վերահաշվարկման խնդրանքով։ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժինը 
բոլոր դիմումները փոխանցում է Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնին (ԱԲՔԿ)։ 
ԱԲՔԿ-ի մասնագետների խորհուրդը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանում է բոլոր 
դիմումներին՝ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնին տրամադրելով վերջնական արդյունքները։ 
  

Վերջնական արդյունքները որեւէ կերպ բողոքարկման ենթակա չեն։ ԱԲՔԿ-ի և 
մասնակիցների միջև կապն ապահովվում է միայն ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնի միջոցով։ Մասնակիցների 
գրավոր աշխատանքներն ԱԲՔԿ-ի սեփականությունն են և որևէ ձևով հրապարակման, որևէ 
մեկին (այդ թվում՝ մասնակցին կամ նրա ներկայացուցչին) տրամադրման ենթակա չեն։ 

 
 


