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Rus dili (ikinci xarici dil kimi) fənni üzrə dərsliyin (qrif nömrəsi: 2021-078) 

Tərtibçi heyət:

RUS DİLİ 6

METODİK VƏSAİTİ

Tərtibçi heyət:

Müəlliflər:

Buraxılış məlumatı

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və

yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq,

elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

  Əlyazmanın yığıma verildiyi və çapa imzalandığı tarix: 30.07.2021 

Kəsimdən sonra ölçüsü: 195x275. Səhifə sayı 88.

1Hesab-nəşriyyat həcmi 9,1. Fiziki çap vərəqi 11. Formatı 57x82 /8. 

Şriftin adı və ölçüsü: məktəb qarnituru 10-12. Ofset kağızı. Ofset çapı. 
Sifariş          . Tiraj 7000. Pulsuz. Bakı – 2021

Samirə Bektaşi

Nərgiz Qasımzadə

Nərgiz Əhədova

Redaktor

Korrektor

“Şərq-Qərb” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Rəqəmsal mobil texnologiyaların (animasiyalar, multimedia və QR kodlar)

dərslik və metodik vəsaitlərdə istifadəsinin ideya müəllifi Rafiq Kazımov

Ümumi təhsil müəssisələrinin 6-cı sinifləri üçün

Gülşən MəmmədovaDizayner və səhifələyici

Nurlan NəhmətovÜz qabığının dizayneri

“Şərq-Qərb” ASC
(Bakı, 4  Hüseyn Cavid pr., 111)АZ11 3,

Çap məhsulunu nəşr edən:

Dilbər Məmmədova

Solmaz Hüseynova

Gülçöhrə İbrahimova

“Radius MMC” mətbəəsi
(Bakı şəhəri  Binəqədi şossesi, 53),

Çap məhsulunu istehsal edən:

Solmaz Hüseynova
Dilbər Məmmədova
Gülçöhrə İbrahimova
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