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Abstract: 

  Halliday’s Functional Grammar (FG) considers language as consisting of semantic units 
whereby there are six processes that represent human experience in terms of: physical and 
physiological actions, thinking and speaking actions, and actions that signal the existence of 
something/someone and their identifying features. These processes with their characteristics and 
functions have attracted  much attention of many linguists and researchers. The typical function 
of the processes is to represent the activities in a clause. This article is an attempt to identify and 
analyze the processes used in teacher-student conversations (TSCs) in the memoir Teacher Man 
by Frank McCourt in terms of semantic and syntactic aspects. These findings can make students 
majoring in English understand more clearly about processes often employed in TSCs. 
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Tóm tắt: 

 Ngữ pháp chức năng của Halliday cho rằng ngôn ngữ bao gồm các đơn vị ngữ nghĩa, theo đó, có 
sáu diễn trình biểu thị hành vật lý và sinh lý động của con người, các hành động nói năng và suy 
nghĩ, các hành động là dấu hiệu tồn tại của người/vật cùng với các đặc điểm nhận diện người/vật 
đó. Đặc điểm và chức năng của các diễn trình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà ngôn 
ngữ và nghiên cứu. Chức năng đặc trưng của các diễn trình là miêu tả các hoạt động trong một 
mệnh đề. Bài viết này nhận diện và phân tích các diễn trình trong các cuộc hội thoại giữa giáo 
viên và học sinh trong tác phẩm tự truyện Người Thầy của Frank McCourt về các phương diện 
ngữ nghĩa và cú pháp. Các phát hiện của nghiên cứu này có thể góp phần làm cho các sinh viên 
chuyên ngành Tiếng Anh hiểu rõ hơn về các diễn trình thường gặp trong các cuộc hội thoại giữa 
giáo viên và học sinh. 
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