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Abstract: 

This study presents an investigation into English Articles Warning about the Risks of Natural 
Resources Exhaustion (EAWREs). There have been a good number of research works on 
discourse of environmental issues; however, it is found that there have been few studies on 
discourse analysis of natural resources warnings. Hence, this research focuses on the discourse 
features of articles about natural resources in terms of their layout features, syntactic features, 
lexical choices and stylistic devices based on an analysis of 45 samples of  EAWREs gathered 
from the websites of two well-known electronic newspapers in the UK and US from 2008 to 
2016. It is hoped that the results of the research will partly contribute to the teaching and learning 
of English as well as help learners of English get a better insight into the features of discourse 
related to environmental issues.  
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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này trình bày việc khảo sát các bài báo tiếng Anh cảnh báo rủi ro về cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên (EAWREs). Đã có khá nhiều bài nghiên cứu về diễn ngôn các vấn đề môi 
trường. Tuy nhiên, số bài nghiên cứu phân tích diễn ngôn về cảnh báo tài nguyên thiên nhiên vẫn 
còn ít ỏi. Do vậy, trên cơ sở phân tích 45 bài báo được thu thập từ 2 trang báo điện tử nổi tiếng ở 
Anh và Mỹ trong giai đoạn 2008-2016, nghiên cứu này tập trung vào các đặc điểm diễn ngôn của 
các bài báo về tài nguyên thiên nhiên về các phương diện: đặc điểm bố cục, đặc điểm cú pháp, 
lựa chọn từ vựng và biện pháp tu từ. Hy vọng rằng kết quả của nghiên cứu này sẽ đóng góp phần 
nào vào quá trình dạy học tiếng Anh và giúp cho người học tiếng Anh hiểu thấu đáo hơn các đặc  
điểm của diễn ngôn liên quan đến các vấn đề môi trường.  
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