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This PowerPoint presentation consists of 94 slides showing a step-by-step method for formulating and composing a response to the AP U.S. history DBQ. It is accompanied by a binder containing printouts of the slides with lecture notes and reproducible student handouts. The printouts and handouts are also available on the CD-ROM as PDF files.
"Kaplan's AP U.S. History 2004 Edition" comes complete with a targeted review of U.S. history, two full-length practice tests, plus proven test-taking strategies. This winning combination makes "AP U.S. History 2004 Edition" a powerful tool to help you score higher. You'll get: Two full-length practice tests with complete explanations for every question In-depth coverage of the material on the exam Review of
essential terms, significant people, and notable events -- and the important connections between them Powerful strategies to help you take control and succeed on the exam
CliffsNotes AP U.S. History Cram Plan gives you a study plan leading up to your AP exam no matter if you have two months, one month, or even one week left to review before the exam! This new edition ofCliffsNotes AP U.S. History Cram Plan calendarizes a study plan for the 489,000 AP U.S. History test-takers depending on how much time they have left before they take the May exam. Features of this plan-toace-the-exam product include: * 2-months study calendar and 1-month study calendar * Diagnostic exam that helps test-takers pinpoint strengths and weaknesses * Subject reviews that include test tips and chapter-end quizzes * Full-length model practice exam with answers and explanations
Classics Illustrated tells this wonderful tale in colorful comic strip form, offering an excellent introduction for younger readers. This edition also includes a biography of Lew Wallace, theme discussions and study questions, which can be used both in the classroom or at home to further engage the reader in the story. Lew Wallace's "Tale of the Christ" as told through the life of Judah Ben-Hur, a Jewish heir
accused of attempting to assassinate a Roman Governor and sold into slavery as punishment.
De bekentenissen van Nat Turner verscheen in 1967 en leverde William Styron schitterende kritieken en een jaar later de Pulitzerprijs voor fictie. Maar het bracht ook een storm aan kritiek teweeg van zwarte intellectuelen die het boek ahistorisch, clichématig en zelfs racistisch noemden. Openbare lezingen mondden uit in ruzie, een geplande verfilming werd afgezegd. De roman vertelt het waargebeurde verhaal
van de enige effectieve opstand in de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij. In de zomer van 1831, in een afgelegen streek in Virginia, voelde een opmerkelijke zwarte dominee, Nat Turner genaamd, zich geroepen door de Heer om iedere blanke in het gebied te doden. Styron baseerde zijn verhaal op de bestaande bekentenis van Turner, opgebiecht aan diens advocaat vlak voor zijn terechtstelling. De
bekentenissen van Nat Turner wordt verteld door Nat zelf terwijl hij de koude herfstdagen in de gevangenis slijt, in afwachting van zijn executie. Het meeslepende verslag bestrijkt Nats hele leven en bereikt zijn gruwelijke hoogtepunt op die bloedige dag in augustus.
Na de dood van een zwarte slaveneigenaar is de onrust op diens plantage het begin van de ineenstorting van de samenleving in het 19e eeuwse Virginia.
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van antislavernijactivisten) begint ze een lange, huiveringwekkende
reis door de zuidelijke staten van Amerika richting het vrije Noorden, met de slavenpatrouille op haar hielen.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Een stelsel van elementaire levensvoorwaarden
de ontdekking van precolumbiaans Amerika
De ondergrondse spoorweg
De rode letter
Tien dagen die de wereld deden wankelen
Weg naar huis
De Nix
1491
12 jaar slaaf
The Newest Oprah Book Club 2016 Selection From prize-winning, bestselling author Colson Whitehead, a magnificent tour de force chronicling a young slave's adventures as she makes a desperate bid for freedom in the antebellum South Cora is a slave on a cotton plantation in Georgia. Life is hell for all the slaves, but especially bad for Cora;
an outcast even among her fellow Africans, she is coming into womanhood where even greater pain awaits. When Caesar, a recent arrival from Virginia, tells her about the Underground Railroad, they decide to take a terrifying risk and escape. Matters do not go as planned Cora kills a young white boy who tries to capture her. Though they
manage to find a station and head north, they are being hunted. In Whitehead s ingenious conception, the Underground Railroad is no mere metaphor engineers and conductors operate a secret network of tracks and tunnels beneath the Southern soil. Cora and Caesar s first stop is South Carolina, in a city that initially seems like a haven. But
the city s placid surface masks an insidious scheme designed for its black denizens. And even worse: Ridgeway, the relentless slave catcher, is close on their heels. Forced to flee again, Cora embarks on a harrowing flight, state by state, seeking true freedom. Like the protagonist of"Gulliver s Travels, "Cora encounters different worlds at each
stage of her journey hers is an odyssey through time as well as space. As Whitehead brilliantly re-creates the unique terrors for black people in the pre Civil War era, his narrative seamlessly weaves the saga of America from the brutal importation of Africans to the unfulfilled promises of the present day."The Underground Railroad"is at once a
kinetic adventure tale of one woman s ferocious will to escape the horrors of bondage and a shattering, powerful meditation on the history we all share. "From the Hardcover edition.""
500 AP style questions with detailed answer explanations to prepare you for what you’ll see on test day 5 Steps to a 5: 500 AP U.S. History Questions to Know by Test Day gives you 500 practice questions that cover the most essential course material and help you work toward a 5 on the test. The questions parallel the format and degree of
difficulty that you’ll find on the actual AP exams and are accompanied by answers with comprehensive explanations. The questions in this book were written by expert AP teachers who know the exam inside and out, so they closely reflect what you’ll see when you’ll sit for the AP U.S. History test. This valuable study guide features: •500 APstyle questions and answers referenced to core AP materials•Detailed review explanations for right and wrong answers•Close simulations of the real AP exam•Updated material that reflects the latest AP exam
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat een simpele operatie had moeten zijn. Haar moeder, die ze jaren niet gezien heeft, komt op ziekenbezoek. Door te praten over mensen die Lucy nog uit het dorp van haar jeugd kent zoeken ze aarzelend toenadering tot elkaar. Maar net onder de oppervlakte ligt nog steeds de spanning die al
die tijd tussen hen in heeft gestaan. Ik heet Lucy Barton is een intiem, diep empathisch en fenomenaal geobserveerd portret van de kwetsbare band tussen moeder en dochter.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde
teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492
op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee
naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer
nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die
denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende
werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Aminata is nog klein als ze uit de Afrikaanse binnenlanden wordt weggevoerd en in de hel van een slavenschip belandt. Op een indigoplantage in Virginia ontdekken twee oudere slaven dat ze kan lezen en schrijven en kennis heeft van kruiden en het vroedvrouwschap. Ze wordt hun geheime leerling. Een joodse handelaar neemt haar over
nadat ze haar kind verloren heeft. Jaren later ontvlucht ze hem tijdens een reis naar New York. In de achterbuurten helpt ze morsige liefjes van Britse officieren te bevallen. Ondertussen bouwt ze een netwerk op, waardoor ze als vrije vrouw naar Nova Scotia kan reizen. Uiteindelijk keert ze terug in Afrika, maar haar dorp kan ze niet bereiken.
Haar lange reis eindigt in Londen, waar ze een belangrijke rol speelt bij de discussies rond de afschaffing van de slavernij. Lawrence Hill stamt zelf af van Amerikaanse slaven. Tijdens stamboomonderzoek ontdekt hij de opzienbarende rondreis van sommige slaven. En hij stuit op Het negerboek, een nauwkeurige opsomming van slaven die naar
Nova Scotia vertrokken, hoe oud en fit ze zijn en hoe ze hun vrijheid kregen. Het inspireerde hem tot deze meeslepende roman, die met alle indrukwekkende details geen moment vaart verliest.
De geschiedenis van een vrouw die om haar gedrag verstoten wordt uit de slechts in schijn puriteinse samenleving van het zeventiende-eeuwse Boston.
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog. Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat
ze valt voor de ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’ meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad van het verstikkende leven van Isabel Archer
oppakt waar de roman van James ophield.
Added to this currently available test prep manual is a CD-ROM. It presents a practice test in the computer-based format that closely resembles actual test-taking conditions. The book presents two full-length model Advanced Placement exams in history that closely reflect recent actual exams. All questions are answered and explained. This
manual also offers an extensive subject review that covers events from the Colonial era to the present day, plus detailed advice on writing the required history essay.
Twee broers
A Parents' Guide, Third Edition
Tussen de wereld en mij
How to Prepare for the AP U.S. History with CD-ROM
Dred
Science and health with key to the Scriptures
Vormen van religieuze ervaring (Varieties)
McGraw-Hill Education 500 AP US History Questions to Know by Test Day, 2nd edition
Het negerboek
De meisjes
Samuel Andresen-Anderson is een schrijver met een writer's block, een verveelde leraar op een plaatselijke universiteit. Zijn moeder heeft hij niet meer gezien sinds ze hem als kind in de steek liet. Maar dan ziet hij haar, ruim twintig jaar later, op het nieuws, terwijl ze stenen gooit naar een conservatieve politicus. Volgens de media is ze een linkse radicaal met een schimmig
verleden, maar voor zover Samuel weet heeft ze altijd in een kleine stad in Iowa gewoond. Welk beeld van zijn moeder is waar? Vastberaden om het raadsel op te lossen - en daarmee eindelijk een manuscript voor zijn ongeduldige uitgever te hebben - besluit hij een openhartige en meedogenloze biografie van zijn moeder te schrijven. Hij moet haar alleen eerst zien te vinden.
En met haar kunnen praten zonder in tranen uit te barsten.
De geschiedenis van een Amerikaanse negerfamilie, beginnend in het 18e eeuwse Gambia wanneer een voorouder van de schrijver als slaaf naar Amerika wordt getransporteerd.
"Built around eight themes - examining the role of the individual, understanding point of view, assessing the impact of rhetoric, finding patterns in the past, writing analytically, connecting current events to historical precedents, igniting passion through research, and exploring ethics and morals - Making History Mine offers young adolescents a window to the wider world.
This comprehensive volume gives teachers and students a solid framework for exploring and understanding history, including how to analyze primary source documents, extrapolate themes, and detect bias in a historian's argument." -- Back cover.
Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition
geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Een Afrikaanse prins die op een mooie vrouw verliefd wordt, heeft de koning als rivaal. Die zendt beide als slaaf naar Suriname, waar de prins in opstand komt tegen hun erbarmelijk lot, hetgeen zij met hun dood moeten bekopen.
Get ready for your AP US History exam with this straightforward, easy-to-follow study guide—updated for all the latest exam changes 5 Steps to a 5: 500 AP US History Questions to Know by Test Day features an effective, 5-step plan to guide your preparation program and help you build the skills, knowledge, and test-taking confidence you need to succeed. This fully revised
edition covers the latest course syllabus and matches the latest exam. The book provides access to McGraw-Hill Education’s interactive AP Planner app, which will enable you to receive a customizable study schedule on your mobile device. Bonus app features daily practice assignment notifications, based on the exam date and the amount of material you wish to cover 2
complete practice AP US History exams 3 separate plans to fit your study style
WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige
incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en
beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is
het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te leven?
In ‘Niets is onmogelijk’ resoneert opnieuw de stem uit Strouts alom geprezen roman 'Ik heet Lucy Barton’. In dat boek roddelden Lucy en haar moeder in het ziekenhuis over de mensen uit hun dorp. De onsentimentele, diep menselijke stem van Lucy kleurde hun herinneringen weemoedig en troostend tegelijk. Nu, een aantal jaren later, komen de mensen uit Lucy’s verleden
nog een keer aan bod. Hele levens in al hun complexiteit worden voor heel even opgeroepen en met elkaar verbonden in negen indringende verhalen. ‘Niets is onmogelijk’ is een cadeau aan elke lezer die zich wellicht afvroeg hoe het jaren later met Lucy Barton zou gaan. Maar het is ook een inkijkje in een fictief universum dat uniek is in de hedendaagse literatuur.
CliffsNotes AP U.S. History Cram Plan
Een onderzoek naar de menselijke aard
Portret van een dame
The Underground Railroad
Cracking the AP U. S. History, 2004-2005
De hut van Oom Tom (Uncle Tom's cabin)
De bekentenissen van Nat Turner
Writing a DBQ: AP US History
Niets is onmogelijk
Er is geen daar daar
Met het schrijven van de anti-slavernij roman Dred (1856) kon Stowe, die vanwege haar roman Uncle Tom's Cabin (1852) een hoop kritiek was toebedeeld, uit beide hoeken, van zowel confederaten als abolitionisten, diezelfde kritische stemmen van repliek dienen. Net als in haar beroemd geworden roman Uncle Tom‘s Cabin behandelt Stowe in Dred het probleem van de slavernij vanuit
het perspectief van de slaaf. Ditmaal zijn de verhalen afkomstig van Nina Gordon, de minnares van een slaafhouder, en Dred, een zwarte revolutionair. Op deze manier worden tegenstrijdige overtuigingen over ras en slavernij tegen elkaar gesteld. Als tegenhanger van de passieve christen oom Tom roept Stowe in de figuur van Dred een personage in het leven dat gedreven wordt door
vurige politieke en spirituele idealen. Actief verzet blijkt een mogelijkheid. De Amerikaan Harriet Beecher Stowe (1811-1896) was een schrijver en voorstander van het afschaffen van de slavernij. In haar romans, verhalen en reisboeken behandelde ze sociaalgevoelige thema‘s zoals de slavernij, waaronder De hut van oom Tom (1852) de beroemdste is.
Een Amerikaanse journalist geeft een sympathiserend ooggetuigeverslag van de bolsjewistische revolutie van 1917.
Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de ban van een leraar op de bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort. In het
tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor iedereen.
AP U.S. History Crash Course A Higher Score in Less Time! 4th Edition - Fully Aligned with the Latest Exam Framework REA's AP U.S. History Crash Course is the top choice for the last-minute studier or any APUSH student who wants a quick refresher on the course. Are you crunched for time? Have you started studying for your Advanced Placement U.S. History exam
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yet? How will you memorize everything you need to know before the test? Do you wish there was a fast and easy way to study for the exam AND boost your score? If this sounds like you, don't panic. REA's Crash Course for AP U.S. History is just what you need. Our Crash Course gives you: Targeted, Focused Review - Study Only What You Need to Know Our all-new fourth edition
addresses all the latest test revisions which took effect in 2016, including the full range of special AP question types, including "comparison," "causation," "patterns of continuity," and "synthesis" prompts (which require test-takers to make connections between historical periods, issues, and themes).
‘De noodzaak bij de schrijver om dit verhaal te vertellen is voelbaar op iedere pagina. Een intrigerend boek. [...] Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen om naar de Big Oakland Powwow te komen, h t evenement van het jaar. Jacquie Red Feather is onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug te vinden naar de familie die ze achterliet in schande.
Dene Oxendene probeert zijn leven op een rijtje te krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil houden. Opal Viola Victoria Bear Shield komt naar het eerste optreden van haar neefje Orvil kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse dans heeft aangeleerd door te kijken naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een moza ek van verlangens, verwijten en
verwachtingen. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering, heldenmoed en verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is niet zomaar een roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang van mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan,
over het leven in het huidige Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene Amsterdammer ‘Wat in Er is geen daar daar verteld wordt (en, vooral: dat het verteld wordt) heeft zoveel maatschappelijke urgentie, dat hoe het verteld wordt bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad ‘In zijn debuutroman laat Orange stemmen aan het woord die normaliter nauwelijks worden gehoord. In de
proloog schetst hij een beknopt maar schrijnend beeld van het huiveringwekkende lot van de Amerikaanse indianen als gevolg van de blanke kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn roman met een vlammend essay waarin hij niet-wetenden of een-beetje-wetenden of misschien-wel-een-beetje-wetenden meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot schrijver aan het werk.’
Nederlands Dagblad
De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter
zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.
Getting ready to tackle the AP U.S. History exam? AP U.S. History For Dummies is a practical, step-by-step guide that will help you perfect the skills and review the knowledge you need to achieve your best possible score! Discover how to identify what the questions are really asking and find out how to combine your history knowledge with context clues to craft thoughtful essays. Try
your hand at two true-to-life AP exams, complete with detailed answer explanations and scoring guides. You’ll find out how to put together a game plan, develop a study strategy, decode the Political – Economic – Social (PES) answer secret, and understand exactly what’s going to be on the stress. This easy-to-understand guide reviews all periods of U.S. history, from the country’s
earliest inhabitants to the present day. Ease your mind on stress day and feel completely prepared by completing the two practice exams with answers and explanations. Find out how to: Prepare a study plan for the time leading up to the exam Decode your score and learn how to get the best score Put your knowledge to work Approach the different types of questions: multiple choice,
document-based, and essay questions Navigate all exam topics, from the Native Americans to the present day Analyze and connect political, economic, and social themes Recognize trick words Complete with lists of ten monster event topics AP wants you to know, ten unstoppable cultural trends, and ten key court decisions, AP U.S. History For Dummies will help you ace this test!
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californi volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken
op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd z intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
De druiven der gramschap
Meaningful Connections for Grades 5-9
Ben-Hur
AP U.S. History For Dummies
Ik heet Lucy Barton
De bekende wereld
A Tale of the Christ Complete and Unabridged
Oroenoko of de koninklijke slaaf
Roots
Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie
Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het achttiende-eeuwse Ghana. Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi wordt gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet. Weg naar huis vertelt over de levens van de nakomelingen van Effia
en Esi in de daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi beweegt zich vrijelijk door de geschiedenis en tussen twee continenten - van de stammenstrijd en slavernij in Ghana naar de Burgeroorlog in Amerika, en van de kolenmijnen in het zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting Manhattan in de
twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van volken in beroering.
Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen dorp in Tsjetsjenië. Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door Russische soldaten. Havaa vreest voor haar leven en vlucht de bossen in, samen met haar buurman Achmed, een mislukte arts. Ze komen terecht in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja,
als enige overgebleven dokter, de eindeloze stroom zieke en gewonde vluchtelingen en rebellen verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om haar verdwenen zuster. Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en Achmed hun levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval, verraad en
vergiffenis hun lotsbestemmingen zo onverwacht met elkaar hebben verbonden.Anthony Marra is een Amerikaanse fictieschrijver en is lid van de Iowa Writers Workshop. Hij schreef stukken voor The Atlantic, Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor zijn korte verhaal `Chechnya won hij de Pushcart Prize en de Narrative
Prize.
Offers students a review of U.S. history, test-taking tips, and two full-length practice exams.
Californië, 1969. De veertienjarige Evie is sinds de scheiding van haar ouders neerslachtig en rusteloos. Aan het begin van de zomer maakt ze kennis met een groepje jonge vrouwen, die alles belichamen wat ze zelf zou willen zijn: zorgeloos, onafhankelijk en, vóór alles, vrij. Ze raakt bevriend met de negentienjarige
Suzanne, die zich zusterlijk over haar ontfermt. Eindelijk ziet iemand haar staan. Evie sluit zich aan bij de commune waar Suzanne woont, en net als de andere meisjes raakt ze al snel in de ban van diens charismatische maar meedogenloze leider. Langzaam maar onherroepelijk stevent de zomer af op een gewelddadige
climax. De meisjes is een trefzeker debuut, een klassieke coming of age-roman over een meisje dat hunkert naar liefde en erkenning, en een overtuigend verhaal over de werking van macht.
If you lived anywhere else in the country, you would probably send your child to your neighborhood high school. In New York City, it’s much more complicated than that. But what parent has time to research hundreds of school options? To help you choose a high school that is just right for your child, Clara Hemphill
and her colleagues at Insideschools visited nearly all of the city’s 400 high schools. This essential revision of the critically acclaimed parents’ guide features new school profiles; invaluable advice to help parents and students through the stressful admissions process; and new sections on alternative schools,
vocational schools, and schools for students learning English. Featuring interviews with teachers, parents, and students, this guide uncovers the “inside scoop” about school atmosphere, homework, student stress, competition among students, the quality of teachers, gender issues, the condition of the building, class
size, and much more. “For [this] third edition I looked for schools that spark students’ curiosity, broaden their horizons, and help them develop into thoughtful, caring adults.” —Clara Hemphill Praise for Clara Hemphill’s Parents’ Guides! New York Daily News... “Brisk, thoughtful profiles of topnotch, intriguing
schools.” Big Apple Parent... “Hemphill has done for schools what Zagat’s did for restaurants.” New York Magazine... “Thoughtful, well-researched…required reading.” The New York Times... “A bible for urban parents.”
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