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Fler böcker inom Språk &amp; ordböcker Studiesteknik &amp; förnöringssida allmäntformat Spiralbundet Språkka Antal sidor 416 Utgivningsdag 2019-01-23Års 7:e ed. 2019 Förlag Bedford/Saint Martins Illustratör/Fotobibliotek Illustration 416 s. Dimensioner 190 x 130 x 20 mm Vikt 409 g Antale
tillverkare 1 Deltagare 1 Deltagare 1 Spiral bunden ISBN 9781319149505 Du bara en liten lärobok erbjuder tillförlitlig, lätt att hitta skriva råd för universitet och därefter, i en lättanvända och prisvärda format. Andrea Lunsford möter studenter där de är med vänliga råd, forskningsbaserade tips för att lösa
Top Twenty skriva problem, och betona skapandet av effektiva retoriska val. Den sjunde upplagan lägger ännu större vikt vid att ge eleverna möjlighet att bli kritiska tänkare och etiska kommunikatörer med nya råd om faktakontroll och utvärdering av resurser och mer råd om att välja språk som bygger
gemensam mark. Dessutom ger den sjunde upplagan mer stöd för att skriva en mängd olika discipliner och genrer och fler modeller av student skriver för att hjälpa eleverna att göra effektiva val i alla sammanhang. Lämplig för studenter som gör sitt skrivande eller de som vill fokusera en väska storlek
snabb referens, kommer denna bok hjälpa eleverna att göra effektiva val för akademiskt arbete och förstå konventioner formella skriftliga engelska. Visa hela texten Andrea Lunsford, Louise Hewlett Nixon Professor i engelsk emerita och tidigare chef för programmet i skrift och retorik vid Stanford
University, började på Stanford Faculty år 2000. Före denna utnämning upphöjdes Lunsfordprofessorn i engelska från Ohio State University (1986-2000). Hon var också docent och skrivchef vid University of British Columbia (1977-86). För närvarande medlem av fakulteten för Broodloaf school of English,
professor Lunsford erhöll sin FIL och MA grader från University of Florida och avslutade sin doktorsexamen. på engelska vid Ohio State University (1977) Snabbstart-menyn.- Hur den här boken kan hjälpa dig.- SKRIVA-PROCESSER.- 1 En författares val.- 2 Exploration, Planering och Uppsats.- 3 För att
göra Designbeslut.- 4 Granska, 1 A Writer's Choices.- 2 Explorement, Planering och Uppsats.- 3 Gör Designbeslut.- 4 Granska, 1 Utforska Författarens val.- 2, Planering, och Essay.- 3 Fatta Design Beslut.- 4 Granska, 1 A Writer's Choices.- 2 Utforska, Planering och Essay.- 3 Making Design Beslut.- 4
Granska, 2 Explorement, Planering och Essay.- 3 Göra Design beslut.- 4 Granska , 1 En författares val.- 2 Utforska, Planering, och Essay.- 3 Att göra designbeslut.- 4 Granska, 1 A Writer's Choices.- 2 Utforska, Planering, och Essay.- Granskning och Edit.- Top Twenty Tips för redigering av ditt
skrivande.- 5 Dela och reflektera över ditt skrivande.- SAMMANHANG FÖR LÄSNING, SKRIVNING och SPEAKing.- 6 Av låg-spel skriva.- 7 Läsa och lyssna analtically, kritiskt, och Respektfull.- 8 Argumentera Etiska och övertygande.- 9 Skriva i en mängd olika discipliner och genrer.- 10 Skapa
Presentationer.- FORSKNING.- 11 Utförande forskning.- 12 Utvärdering av källor och anteckningar ..- 13 Integrationskällor och undvik Plagiat.- 114 Skriv ett forskningsprojekt.- DOKUMENTATION.- 15 MLA Style.- 16 APA Style.- 17 Chicago Style.- 18 CSE Style.- STYLE : EFFEKTIVT SPRÅK.- 19
Handstil på kulturer och gemenskaper.- 20 Språkbyggnad allmänninggrund.- 21 Sorter av Språk.- 22 Uttrycka primat.- UTFORMA: UTFORMA: UTFORMA: UTFORMA: UTFORMAR: : UTFORMAr: SINS.- 23 Varierande meningar.- 24 Konsekvens, Fullständighet, och Effekt.- 25 Koordination och
Underordnande.- 26 Träldom.- 27 Parallellism.- 28 Förskjutningar.- GRAMMATIK.- 29 Verbs och Verb formulerar.- 30 Nouns och Namely Frases.- 3 1 Ämne -Verb överenskommelse.- 32 Närgränsande och Adverbs.- 33 Modifier Placering.- 34 Pronomen.- 35 Representationer och Prepositionphrases.-
36 Kommat splittringar och slutna meningar.- 39 Meningen Fragment.- 36 Comma Uppdelningar och slutna meningar.- 39 Mening Fragments .- PUNKTTECKEN/MEKANIK.- 38 Kommatecken.- 39 Semikolon.- 40 Avsluta skiljetecken.- 41 Apostrophe.- 42 Citat.- 43 Andra skiljetecken.- 43 Andra
skiljetecken.- 43 Andra skiljetecken.- 4243 Andra skiljetecken.- 414 UpperCase.- 45 Förkortningar och nummer.- 46 Kursiv.- 47 Bindestreck.- Ordlista för användning.- Index /Ordlista med termer.- Granska symboler.- För flerspråkiga skribenter.- Detaljerad innehållsförteckning. Starta din recension av
Easy Författare: A Bag Reference Vi använde denna grammatik bok för min engelska kurs i år. Detta är min favorit grammatik bok hittills. Den är liten, lätt, bärbar, och stor för allmän referens. Definitivt en djurhållare. Inte heller var det dyrt. Yay! Älskar den här boken. Detta är ett referensverktyg som jag
ofta använder när jag skriver uppsatser, eftersom det finns så många sätt att citera citat från olika platser. Hände det 2015... Förhoppningsvis är det fortfarande aktuell ^_^ Easy Writer: A Pocket Guide / 0-312-25591-8Jag använder denna väska guide i stor utsträckning på college, och jag ska gärna
sjunga lovsånger av denna lilla ficka guide! Guiden täcker varje större dokumentationsskola för tänkande - och flera minderåriga jag var omedveten om innan du köper denna guide. Dokumentationen täcker alla möjliga förekomst - från den banala One-Book-One Författare riktlinjer (som omfattar varje
dokumentation mapp) till riktlinjer för moderna källor såsom online web Easy Writer: A Bag Guide /0-312-25591-8Jag använder denna väska guide i stor utsträckning på college, och jag kommer gärna sjunga beröm av denna lilla ficka guide! Guiden täcker varje större dokumentationsskola för tänkande -
och flera minderåriga jag var omedveten om innan du köper denna guide. Dokumentationen täcker alla möjliga förekomster - från den banala One-Book-One-Out-Author riktlinjer (som omfattar varje dokumentation guide) för att dölja riktlinjer för moderna resurser såsom online webbsidor, talade
konversationer, e-postkommunikation, inspelade intervjuer, och så vidare. Många av dessa händelser jag kunde inte ens hitta i dokumentation riktlinjer på nätet, än mindre i mitt college texter. Dokumentationsriktlinjerna ger också ljusa och användbara exempel. Jag rekommenderar starkt denna guide,
om du skriver många uppsatser sikt och om du är en lärare som är en stickler för dokumentation!~ Ana Mardoll ... Mer jag kommer nog att hänvisa denna bok ofta om jag äntligen avsluta college. Efter att ha varit utanför skolan i så många år, inser du inte hur mycket du faktiskt glömmer, bra renoveringar,
men beskrivningarna är inte alltid självklara. Jag trodde det bara var jag, men efter att hon fört några saker till min professors uppmärksamhet, hon att vissa poster var bara inte klart. Sammantaget är detta en bra språkreferens när det är osäkert. En kortfattad men grundlig skrivhandledning. Denna guide
ger hjälp för allt från tänkande corporation och formulera från ett ämne till grammatik till ton och stil. Innehåller även väl indexerade regler för MLA- APA- och Chicagostilar. Mycket praktiskt! Detta är en fantastisk källa för en snabb titt på grammatik. Jag tyckte att MLA och APA riktlinjer för citat särskilt
användbar som en snabb referens. En stor snabb referensbok för olika skriva format (MLA, APA, Chicago och CSE). Det är en användbar guide för att skriva papper och förståelse av nödvändiga akademiska stilar. Jag är ett stort av Andrea Lunsford. Hennes arbete är så ner till jorden och
användarvänligt. *1a Förstå förväntningar för akademiskt skrivande 1b Flytta mellan informell och formell skrift 1c E-post och andra mellan att skriva 1d Med tanke på uppdraget och syftet 1e Valet av ett ämne 1f Hänsyn Audiences 1g Hänsynstagande stå och visar 1 genre, Medium och format 1i
Collaboration 2 Utforska, Planering, och inrättande av 2a Utforskning av ett ämne 2b Utveckling av en arbetsavhandling 2c Samla in bevis och bedriva forskning 2d Planering och inrättande av 20 Utveckling Punkterna 3 Fatta Design beslut 3a Designprinciper 3b Tillämpliga format 3c Visual och Media 3d
etisk användning av visuella och media 4 Granska, granska och redigera 4a Granskning 4b Granskning och korrekturläsning Top Twenty Tips för redigering ditt skrivande 5 delning och reflektion om ditt skrivande 5a Dela med publiken * 5b Skapa en portfölj 5c Reflektera över ditt eget arbete * 5d Student
Writing : Reflektion *SAMMANHANG FÖR LÄSNING, SKRIVA, och tala 6 Lär dig från Low-Stakes Skriver 6a Värdet av låg-spel skriver 6b Typer låg-spel kommandon 7 Läsa och lyssna Anally, Kritisk, och respektfull 7a Preview 7b Kommentera 7c Sammanfattning 7d Analysera 7e Student Writing:
Retorisk Analys 8 Argumentera Etiska och övertygande ** 8 A Lyssna (och läsa) målmedvetet och öppet identifiera grundläggande överklaganden i ett argument 8c Analys av de delar av ett argument 8d Argumentera medvetet 8e Gör ett argument 8f Organizing argument Ett argument *8g Student
skriver : Argument uppsats *9 Skriva i en mängd olika Discipliner och Genrer *9a Erkännande förväntningar på akademiska discipliner *9b Förstå och använda genrer * 9c På Passande genre strukturer *9d Välj genrer för offentlig skrift *9e Student skriver: Prover i en mängd olika discipliner och genrer 10
Skapa Presentationer 10a Hänsyn till uppgift, syfte, och hört 10b Skriv en minnesvärd introduktion och slutsats 10c Använd explicit struktur och undertecknat språk 10d Beredning av ett skript för Enkel presentation 10th Planering visuell 10f Öva 10g Leverera presentation *10h Student Writing: Resultatet
av en presentation FORSKNING &11a Förstå utmaningar för forskning Idag11b Startar forskningsprocessen 11c Val under typer av resurser 11d Biblioteksresurser 11:e Hitta trovärdiga internetkällor 11f Gör fältforskning 12 Utvärderingskällor och antecknar *12a Kontrollfakta 12b Utvärdering av nyttan
och trovärdigheten hos potentiella källor 12c Läsning och analys av källor 12d syntetisera källor *12e Håll koll med källor 12f Arbeta med citat, sammanfattningar, och parafraser * 12g Skapa en kommenterad bibliografi * 12h Student skriver: Kommenterad bibliografi poster 13 Integration Källor och
undvika plagiat *13a Använda källor etiskt 13b Integration citat , parafraser, och sammanfattningar 13c Integration visuella och media 13d Veta vilka källor att känna igen 13e Undvik Plagiat 14 Skriva ett forskningsprojekt 14a Ställa in din text, inklusive illustrationer 14b Granskning och granskning av ett
forskningsprojekt 14c Beredning av en lista över källor 14d Redigering och korrekturläsning *14th Student skriver: Uppdelning av en forskning DocumentATION15 MLA Style 15a Förstå MLA Quote Style 15b Angående sammanhanget för din brons 15c Nästa MLA manuskriptformat 15d Skapa MLA in-
text Citat Lista över exempel : In-Text Citat i MLA Style 15e Skapa en MLA lista över verk som citeras Lista över exempel: Verk som citeras i MLA stil 15f Student skriver: Forskningsbaserat argument, MLA style 16 APA Style 16a Förstår APA Quote Style 16b Efter APA-manuskriptformat 16c Skapa APA i
Text citat Lista över exempel: In-Text Citat i APA stil 16d Skapa en APA lista med referenser Lista över exempel : Referenser i APA-style 16e Student skriver: Causal analysis essay with abstract, APA style 17 Chicago Style 17a Förstå Chicago citat stil 17b Efter Chicago manuskript format 17c Skapa
Chicago anteckningar och bibliografiska poster Lista över exempel: Anteckningar och bibliografiska poster i Chicago stil 17d Student skriver: Forskningsbaserad historia uppsats (utdrag), Chicago stil 18 CSE Style 18a Nästa CSE manuskript format 18b Skapa CSE i-text citat 18c Skapa en CSE lista med
referenser Lista över exempel : Referenser i CSE-stil 18d Student skriver: Biologi litteraturstudie (uthållighet), CSE STYLE STYLE: EFFEKTIVT SPRÅK * 19 Skriva på kulturer och gemenskaperna 19a Tänk på vad som ser normalt 19b Förklara mening 19c Församlingen publiken förväntningar 20 Språk
som bygger gemensamma ground 20a Undersökningsantagande och undvika stereotyper * 20b Undersök antaganden om kön och pronomen 20c Undersök antaganden om ras och etnicitet *20d Vid hänsynstagande förmåga och funktionshinder 21 Sorter av språk 21a Använda standard engelska
lämpligt *21b Använda av sorter av engelska 22 Ordval 22a Använd lämplig formalitet 22b Hänsyn till indikation och konnotation 22c Använd allmänt och specifikt språk effektivt 22d Användning av figurativt språk effektivt 22e Gör stavningskontrollarna fungerar för din STIL: EFFEKTIVA MENINGAR * 23
Varierande meningar * 23a Varierande meningar * 23b Varierande inledande meningar 24 Konsistens, Fullständighet, och 24a Granska förvirrande meningsstruktur 24b Motsvarande ämnen och förutspår 24c Använda konsekventa sammansatta strukturer 24d Gör kompletta ekvationer 25 Samordning
och Minority 25a I förhållande till lika idéer 25b Särskilja huvudsakliga idéer 26 Coaverage 26a Avskaffande av överskott ord 26b Eliminering av tomma ord 26c Byte av ord 26d Förenkling meningsstruktur 27 Parallellism 27a Gör poster i en serie eller lista parallell 27b Gör parade idéer Parallell 27c



Använda ord som krävs för tydlighet 28 Skift 28a Översyn Skift i Spänd 28b Översyn Skift i 28c Review Skift i synvinkel 28d Review Förskjutning mellan Direkt och indirekt diskurs GRAMMATIK29 Verbs och Verb Frases 29a Användningen av regelbundna och oregelbundna verbform 29b Bygga
verbfraser 29c Användningen av oändliga och grödor 29d Använd lögner och lögner , sitta och ställa, stiga och öka 29e Användningen av verb tempus 29g Använd aktiv och passiv röst 29h Använd stämning på lämpligt sätt 29i Användningen av villkorliga meningar på lämpligt sätt 30 Substantiv och
Oberoende Fraser 30a Förstå räkna och icke-poäng substantiv 30b Använda bestämd 3 Använd artiklarna 31 Subject-Verb Agreement 31a Kontrollera efter ord mellan ämne och verb 31b Kontrollavtal med sammansatta ämnen 31c Gör verb med kollektiva substantiv 31d Gör verb tillsammans med
obestämda pronomen 31e Gör verb med vem, Vilket, och att 31f Göra länka verb komma överens med ämnen 31g Göra verb överens med ämnen som slutar på -s 31h Kontroll för ämnen som följer verben 31i Gör verb tillsammans med titlar och ord som används som ord 31j Med tanke på talade former
av vara i sorter av engelska 32 Adjektiv och Adverbs 32a Använd adjektiv efter anslutning verb 32b Använd ekvationer och utmärkt 33 Modifier Placering 33a Revidering felplacerade modifierare 33b Granska störande modifierare 33c Granskning av Dinglande Modifierare 34 Pronomen 34a Ta hänsyn till
en pronomens roll i meningen 34b Gör pronomen håller med pronomen 34c Gör pro sedd för Clear Antecedents 35 Prepositioner och Preposition fraser 35a Välja rätt representation 35b Använda två ord verb id 36 Kommatdelningar och smält meningar 36a Separation av klausulerna i två meningar 36b
Koppling av satserna med kommatecken och en samordnande kombination 36c Koppla in satserna med en semikolon 36d Skriv om de två satserna som en oberoende sats 36e Skriv om en oberoende sats som en beroende sats 36f Att koppla ihop de två klausuler Med en strimma 37 Sin Fragment 37a
Revision av fragment 37b Granska sammansatta-förutsade fragment 37c Översyn klausul fragment skiljetecken / MECHANICS38 Kommatecken 38a Sekretion av introduktionselement 38b Separationsklausuler i Meningar 38c Ställ in icke-restriktiva element 38d Separationsobjekt i en serie av 38s Ställa
in föräldrarnas och övergångsuttryck 38f Ställ in kontrasterande element, interjektioner, direkt adress och markera frågor 38g Ställa in läge delar av datum och adresser 38h Ställ av citationstecken Undvik onödiga kommatecken 39 Semikolon 39a Länka oberoende satser 39b Separation objekt i en serie
som undviker andra skiljetecken 39c Undvik att missbruka semikolon 40 End Skiljetecken 40a Använd Perioder 40b Använda frågetecken 40c Använda Call outs 40d Användning slutar Spoon 41a Apostrophe 41a Signalering äger fall 41b Signalkontraktioner 41c Förstå apostrof och plural form 42
Citattecken 42a Signal direkt citat 42b Identifiering titlar på korta verk och definitioner 42c Använda citattecken med andra skiljetecken 4 102d Undvik missbruk citat punkter 43 Andra skiljetecken 43a Använd parentes 43b Använda parentes 43c Använd ränder 43d Använda kolonier 43e Använd ränder
43f Använd ellips 44 Kapitalisera det första ordet i en mening 44b Kapitalisering korrekt Namn 44c Versaler titlar före egennamn 44d Kapitalisera titlar av verk 44e Granska onödiga versaler 45 Förkortningar och nummer 45a Användning av förkortningar 45b Användning av nummer 46 Kursiv 46a
Kursivering titlar 46b Kursivering ord , bokstäver och siffror som används som termer 46c Kursaliserande icke-engelska ord 46d Kursivasanering namn på flygplan, fartyg, och tåg 46s Användning av kursiv till betoning 47 Bindestreck 47a Använda bindestreck med sammansatta ord 47b Använd
bindestreck med prefix och suffix 47c Undvik onödiga bindestreck Ordlista Användningsindex / Ordlista över termer Granska symboler för flerspråkiga författare EasyWriter med 2020 APA 2019 Andrea A. Lunsford Du måste registrera dig för att låsa upp dina resurser. Andrea Lunsford | Sjunde upplagan |
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