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መገናኛ ብዙሃን
4ኛ ክፍል ሳምንት 23 Leveled



መጽሐፋን ከማንበባችሁ በፊት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

1. መገናኛ ብዙሃን ምንድን ነው?

2. የምታውቋቸውን የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ግለፁ

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ የመገናኛ ብዙሃን ምንነት

መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ መረጃዎችን ከአንድ የመረጃ ሰጪ ወደሌላ 

የመረጃ ተቀባይ የማስተላለፊያ ሂደት ነው። ሰዎች አንድን መልዕክት 

ወይም ርዕሰጉዳይ ለሌሎች ለማዳረስ መገናኛ ብዙሃንን ይጠቀማሉ። 

በዚህ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃን የታየ ወይም የተደመጠ ሁነትን 

ለሌሎች በቀላሉ ለማስተላለፍ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። 

መገናኛ ብዙሃን የፈጠራ ስራዎችን ለሌሎች ለማስተዋወቅ የሚያስችል 

መስተጋብራዊ መሣሪያ በመሆን ይጠቅማል። 
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 ምዕራፍ ሁለት፡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች

የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶችን ከአጠቃቀማቸው አንፃር ከፋፍሎ ማየት 

ይቻላል። ለምሳሌ የሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ሬዲዮ፣ ቴፕ 

ሪከርደር፣ ስልክና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። የሚነበቡ የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶች ጋዜጣ፣ መጽሄት፣ በራሪ ጽሑፎችና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። 

የሚታዩና የሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ደግሞ ቴሌቪዥን፣ 

ኮምፒዩተር፣ ተንቀሳቃሽ ስልክና የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህና 

ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች እንደሚሰጧቸው ጠቀሜታዎች 

በየዓይነታቸው ይመደቡ እንጂ ሁሉም መረጃዎችን ከአንድ ወገን 

ወደሌላ ወገን ለማስተላለፍ የሚያስችሉ እጅግ ጠቃሚዎች ናቸው። 
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የሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች

ሬዲዮ፣ ቴፕሪከርደር፣ ምስል አልባ ስልክና የመሳሰሉት፣ መረጃዎችን 

ከእይታ ውጭ በድምጽ ለማስተላለፍ የሚያግዙ የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶች ናቸው። በተለይ ከከተማ እጅግ የራቁ ገጠራማ አካባቢዎች 

የሚኖሩ ሰዎች በእነዚህ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች በመጠቀም 

የተለያዩ መረጃዎችን ያዳምጣሉ። ራሳቸውን ያዝናናሉ፤ የተለያዩ 

ትምህርታዊ መርሃግብሮችን ያዳምጣሉ። በገመድ አልባ ስልክ 

በመጠቀም ከሌሎች ሰዎች ጋር በርቀት ምልልስ ያደርጋሉ። 

ጉዳያቸውንም ይወያያሉ። በአጠቃላይ መልዕክቶችን ይቀበላሉ፤ እነሱም 

ያስተላልፋሉ። ለምሳሌ በሬዲዮ የሚተላለፉ መርሃግብሮችን ያለምንም 

ችግር ማዳመጥ ይችላሉ። 

በተለይ ልጆች፣ የልጆች ጊዜ መርሃግብርን በማዳመጥ በመርሃግብሩ 

የሚተላለፉ ተረቶችን፣ ምክሮችን፣ አዝናኝ ጭውውቶችን፣ ልጆች 

የሚያቀርቧቸው ግጥሞችን፣ መነባንቦችንና ሌሎችንም የስነጽሑፍ 

ዘርፎች ያዳምጣሉ። የጥያቄና መልስ ውድድሮችንም በማዳመጥ 

የእውቀት አድማሳቸውን ያሰፋሉ። ዜናዎችንም በማዳመጥ 

የሀገራቸውን ተጨባጭ ሁኔታ እንዲረዱ ትልቅ አስተዋጽኦ 

ያበረክትላቸዋል። እንዲሁም ሰዎች በሀገራችሁን እወቁ መርሃግብር 

የሚቀርቡትን ትረካዎች ያዳምጣሉ።

የሀገራቸውን የመልክዓ ምድር አቀማመጥ፣ የማህበረሰቦችን ማንነት/

የአኗኗር ዘይቤያቸውን፣ የቋንቋ አጠቃቀማቸውን፣ ባህላቸውን፣ 



4

ወጋቸውን፣ ልምዳቸውንና ሌሎችንም ገጽታዎች በዓይነህሊናቸው 

እንዲቃኙ ያስችላቸዋል። ምንም እንኳን ምስሉን ባያዩም ትረካዎቹ 

ሲተላለፉ ገለፃውን በማዳመጥ በምናባቸው ይስሉታል። ይህም ሁነት 

ትልቅ ደስታ ይፈጥርላቸዋል። ሌላው ከሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን 

አንዱ ቴፕ ሪከርደር ነው። ሰዎች በዚህ የመገናኛ ብዙሃን በመጠቀም፣ 

ዘፈኖችን፣ መዝሙሮችን፣ ጭውውቶችን፣ ትረካዎችን፣ ቀልዶችንና 

የመሳሰሉትን በማዳመጥ ራሳቸውንና ባለሙያዎችንም ያደንቃሉ።

ከዚህም ባሻገር እውቀታቸውን በማዳበር ልምድንም የመጋራት አቅም 

ይፈጥርላቸዋል። ሌላው የሚደመጥ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነት ምስል 

አልባ ወይም ገመድ አልባ ስልክ ነው። ሰዎች በዚህ የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነት በመጠቀም ከሌሎች ሰዎች ጋር ሃሳባቸውን ይለዋወጡበታል፤ 

ችግራቸውን ይካፈሉበታል፤ የተለያዩ መልዕክቶችንም ይቀበሉበታል፤ 

ወይም ያስተላልፉበታል። ይህ የመገናኛ ብዙሃን በቦታ ርቀት ተከልለው 

ላሉ ሰዎች የድምጽ ግንኙንት በመፍጠር ናፍቆታቸውን እንዲወጡም 

ትልቅ አስተዋኦ ያበረክታል። እንዲሁም ከደብዳቤ ወይም ከሌሎች 

የመረጃ ምንጮች እጀግ ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ጠቀሜታው እጀግ የጐላ 

ነው። 

የሚታዩና የሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች

የሚታዩና የሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ቴሌቪዥን፣ 

ኮምፒዩተር፣ ባለምስል ስልክና የመሳሰሉት የተለያዩ መረጃዎችን 

በማስተላለፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እነዚህ የመገናኛ ብዙሃን 
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ዓይነቶች፣ ምስልንና ድምጽን በማጣመር መረጃዎችን ስለሚያስተላልፉ 

ከሚደመጡ የመገናኛ ዓይነቶች ይለያሉ። ሰዎች ጆሯቸውንና 

ዓይናቸውን በአንድ ጊዜ በመጠቀም በእነዚህ የመገናኛ ዓይነቶች 

የሚተላለፉ ምስሎችን እያዩ፣ መልዕክቶችን ያዳምጣሉ። በቴሌቪዥን 

የሚተላለፉ መርሃግብሮች በጣም ብዙ ናቸው። ዜናዎች፣ ዘገባዎች፣ 

የልምድ ልውውጦች፣ ማስታወቂያዎች፣ ድራማዎች፣ ፊልሞች፣ 

የልጆች ጊዜ፣ የወጣቶች ጊዜና ሌሎችም በምስልና በድምጽ ታጅበው 

ይቀርባሉ። 

ሰዎች ቴሌቪዥንን በመመልከት ዜናዎችን ያዳምጣሉ። የተለያዩ 

ማስታወቂያዎችን ይመለከታሉ። የታዋቂ ሰዎችን ልምድ ይካፈላሉ። 

ድራማዎችንና ፊልሞችን በመመልከት ራሳቸውን በማዝናናት 

እውቀታቸውን ያዳብራሉ። በተለይ ልጆች በልጆች ጊዜ የሚተላለፉ 

አምዶችን በመመልከትና በማዳመጥ ብዙ ትምህርቶችን ይማራሉ። 

ተረቶችን በማዳመጥ፣ ስለሰዎች መልካምነት ይረዳሉ። በሥነምግባር 

በመታነጽ ለሌሎች ሰዎች እንዲያስቡ፣ ታጋሾችና ብልሆች እንዲሆኑ 

በጣም ያግዟቸዋል።

እንዲሁም የሌሎች ልጆችን ተሞክሮ በመመልከትና በማዳመጥ 

ልምዶቻቸውን ያካፍላሉ። ሌሎችም በቴሌቪዥን የሚተላለፉ ጠቃሚ 

መረጃዎችን ይከታተላሉ። ሌላው ከሚታዩና ከሚደመጡ የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶች መካከል አንዱ ኮምፒዩተር ነው። ኮምፒዩተር እጅግ 

ዘመናዊ የሆኑ የመረጃ መረቦችን በመጠቀም ዓለምን ከዳር እስከዳር 
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የሚያገናኝ ዘመናዊ የመረጃ መሣሪያ ነው። በኮምፒዩተር በመጠቀም 

ብዙ ትምህርታዊ መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል። 

በጽሑፍ፣ በምስልና በድምጽ መልዕክት መለዋወጥ ይቻላል። የተቀረፁ 

ወይም የተቀዱ ዘፈኖችን፣ ፊልሞችን፣ መዝሙሮችንና የመሳሰሉትን 

መመልከትና ማዳመጥ ይቻላል። በወረቀት ላይ የሚፃፉ ጽሑፎችን 

በኮምፒዩተር በመፃፍ በየጊዜው በማሻሻልና በመለወጥ ይጠቀሙበታል። 

ስለዚህ ኮምፒዩተር እጅግ ጠቃሚና ዘመናዊ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነት 

ነው። ሌላው በምስልና በድምጽ የተቀናበሩ መረጃዎችን የሚያስተላልፉ 

የመገናኛ ብዙሃን ዓይነት ተንቀሳቃሽ ባለምስል ስልክ ሲሆን የመረጃ 

መረቦችን በመጠቀም ልክ እንደኮምፒዩተር የተለያዩ መረጃዎችን 

ማግኘት ያስችላል።

ይህ ተንቀሳቃሽ ባለምስል ስልክ እንደገመድ አልባና ምስል አልባ 

ስልኮች የቦታ ርቀት የወሰናቸውን ሰዎች በድምጽ በማገናኘት መልዕክት 

እንዲለዋወጡ ያደርጋል። እንዲሁም ከሌሎች የስልክ ዓይነቶች በተለየ 

መልኩ ምስልን ቀርፆ በማሳየትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። 

የሚነበቡ የመገናኛ ብዙሀን ዓይነቶች

የሚነበቡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች የተለያዩ መረጃዎችን በጽሑፍ 

ለማስተላለፍ ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣሉ። እነዚህ የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶችን ተጠቅሞ መረጃ ለማግኘት ማንበብ የግድ ነው። ከሚነበቡ 

የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች መካከል አንዱ ጋዜጣ ነው። ጋዜጣዎች 
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በየዕለቱ፣ በየሳምንቱ ወይም በየወሩ ሊታተሙ ይችላሉ። አንድ የጋዜጣ 

ዓይነት በውስጡ የለያዩ ዓምዶችን ይይዛል። 

ምንም እንኳን እንደየጋዜጣው ዓላማ ዓምዶቹ ቢለያዩም የተወሰኑ 

ዓምዶችን ለአብነት መግለጽ ይቻላል። ዕለታዊ ዜና፣ የሴቶች፣ 

የስፖርት፣ የጥበብና የመሳሰሉት ዓምዶች ይገኙበታል። በእነዚህና 

በሌሎችም ዓምዶች በመጠቀም መረጃዎችን ለአንባቢዎች ማስተላለፍ 

ይቻላል። መጽሔትም ልክ እንደጋዜጣ በመገናኛ ብዙሃንነት ትልቅ 

አስተዋጽኦ ያበረክታል።

መጽሄት እንደጋዜጣ በየዕለቱ አይታተምም። የአፃፃፍ ስልቱም ልክ 

እንደመጽሐፍ በንዑሳን ርዕሶች የተከፋፈለና የሽፋን ገጽ፣ ማውጫና 

ይዘቶችን የያዘ ነው። አንድ መጽሄት ልክ እንደጋዜጣ በተለያዩ ዓምዶች 

የተከፋፈለ ነው። በራሪ ጽሑፎችም ከጋዜጣና ከመጽሄት የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶች የሚመደቡ ሲሆን ውሱን መረጃዎችን ብቻ አካትተው 

የሚጻፉ ናቸው። ለምሳሌ ስለኤች አይቪ /ኤድስ መረጃ ለማስተላለፍ 

ከተፈለገ በራሪ ጽሑፉ የሚገልፀው ይህንን ርዕሰጉዳይ ብቻ መሠረት 

በማድረግ ነው።
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ዋናው ርዕሰጉዳይ፣ “ኤች አይቪ /ኤድስ ቢሆን ንዑሳን ርዕሶቹ 

ደግሞ የኤች አይ ኤድስ ምንነት፣ መተላለፊያ መንገዶች፣ መከላከያ 

ዘዴዎችና የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። በራሪ ጽሑፎችን ለማሳተም 

ብዙ ወጪዎችን አይጠይቅም። በተለይ አስተማሪና አስተዋዋቂ የሆኑ 

መጣጥፎችን በመፃፍ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት መረጃን በቀላሉ 

ለማዳረስ እጅግ አስፈላጊዎች ናቸው። በአጠቃላይ የሚነበቡ የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶች እንደሚደመጡና እንደሚታዩ የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶች ለሰው ልጆች የሚሰጡት ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። 
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ምዕራፍ ሶስት፡ የመገናኛ ብዙሃን ጠቀሜታዎች

የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች እንደየዓላማቸውና እንደየአጠቃቀማቸው 

ቢለያዩም ዋናው ጠቀሜታቸው መረጃዎችን ከአንድ ወገን ወደሌላ 

ወገን ማስተላለፍ ነው። በምንኖርባት ምድር መገናኛ ብዙሃኖች ባይኖሩ 

ኖሮ ሰዎች ለተለያዩ ጉዳቶች ይጋለጡ ነበር። በስልጣኔ ከላቁ ሀገራት 

የተለያዩ እውቀቶችን ማግኘትም አይቻልም ነበር። 

የተለያዩ ፈጠራዎችንም በተገቢው መንገድ ማሳካት እጀግ ከባድ ይሆን 

ነበር። የምጣኔ ሀብት፣ የፖለቲካ፣ የማህበራዊና የመሳሰሉት ሁነቶችን 

ለማከናወን የመገናኛ ብዙሃን እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። የአንድን 

ማህበረሰብ ባህል፣ ወግና ልምድ ለማጠናከር ህዝቦች ርስበርሳቸው 
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እንዲዋደዱና እንዲከባበሩ ለማድረግ መገናኛ ብዙሃን ሰፊውን ድርሻ 

ይወስዳል። 

ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመማር፣ የመንግስት ሠራተኞች 

ሥራቸውን በአግባቡ ለማከናወን የመገናኛ ብዙሃን በጣም 

ያስፈልጋቸዋል። የጥበብ ባለሙያዎች ሙዚቃዎቻቸውን፣ 

ቲያትሮቻቸውን፣ ድራማዎቻቸውንና ፊልሞቻቸውን ለታዳሚዎች 

ለማቅረብ መገናኛ ብዙሃን እጅግ አስፈላጊያቸው ነው። 

ነጋዴዎች የንግድ ሥራዎቻቸውን ለማህበረሰቦች ለማስተዋወቅ 

በመገናኛ ብዙሃን መጠቀም የግድ ነው። ለምሳሌ አንድ በኢንዱስትሪ 

ወይም በግብርና የተመረተ ምርትን ለመሸጥ ቢፈለግ ስለምርቱ 

ማስተዋወቅ አስፈላጊ ይሆናል። የምርቱን ዓይነት፣ ጠቀሜታውን፣ 

የዋጋውን መጠንና የመሳሰሉትን በመግለጽ በመገናኛ ብዙሃን 

ይተዋወቃል። ተጠቃሚዎች ማስታወቂያውን መሠረት በማድረግ 

ምርቱን በሚፈልጉት መጠን ይገዛሉ። 

የፖለቲካ ተግባራትንም ለማከናወን የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ጠቀሜታ 

አላቸው። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከናወኑ ፖለቲካዊ ተግባራትን 

በመገናኛ ብዙሃን በመጠቀም የማህበረሰቡን ህግና ደንብ ለማስከበር 

የአሰራር ዘዴዎችንና አቅጣጫዎችን፣ አዋጆችንና የመሳሰሉትን 

በማቅረብ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር ያስችላሉ። እንዲሁም አንድን 

ሀገር ከሌሎች ሀገሮች ጋር በተለያዩ ሁነቶች ለማስተሳሰር መገናኛ 

ብዙሀን ያላሰለሰ ሚና ይጫወታሉ።
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ምዕራፍ አራት፡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች የሚመሳሰሉባቸውና 

የሚለያዩባቸው ባህርያት

የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች እንደየአሰራራቸውና እንደየአጠቃቀማቸው 

ቢለያዩም የጋራ ባህርያት ግን አላቸው። ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶች መረጃ ሰጪና ተቀባይ አላቸው። እንዲሁም ርቀት 

ሳይገድባቸው ተግባቦትን የመፍጠር ኃይል አላቸው። ሁሉም የመገኛኛ 

ብዙሃን ዓይቶች በፈጠራ የተገኙ ናቸው።

የሰው ልጆችን የስልጣኔ እድገት ደረጃዎችን የሚያመላክቱ ናቸው። 

ሰዎች አጠገባቸው የሌለን ነገር በቅርብ ወይም ምናባዊ እይታን 

በመፍጠር ወይም ደግሞ ስሜታቸውን በማነሣሣት ረገድ ሁሉም 

የመገኛኛ ብዙሃን ዓይነቶች የጋራ ባህርያት ናቸው።
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የመገናኛ ብዙሃን ዓይቶች ብዙ የሚያመሳስላቸው ባህርያት 

እንዳላቸው ሁሉ የሚለያዩባቸው ባህርያትም አሏቸው። አሰራራቸው፣ 

አጠቃቀማቸውና የመረጃ አቀራረብ ሂደታቸው ያለያያቸዋል። 

ቴሌቪዥን፣ ስልክ፣ ቴፕ ሪከርደርና ኮምፒዩተር በኤሌክትሪክ ኃይል 

የሚነቀሳቀሱ የመገናኛ ብዙሃን ዓይቶች ናቸው። እነዚህ የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶች ድምፅን፣ ምስልንና የምስል እንቅስቃሴዎችን 

በመቅረፅና በማሰማት መረጃዎችን ያስተላልፋሉ።

ጋዜጣዎች፣ መፅሄቶች፣ በራሪ ፅሑፎችና ሌሎች መሰል የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶች ደግሞ ከሌሎች የሚለያዩባቸው የጋራ ባህርያት 

አሏቸው። በእነዚህ የመገኛ ብዙሃን ዓይነቶች የሚተላለፋ መረጃዎች 

በፅሁፍ የሚተላለፋ ናቸው። አንባቢ እንጂ አድማጭ ወይም ተመልካች 

አይፈልጉም። ከተፃፉባቸው ወረቀትና ቀለም እንዲሁም የህትመት 

ሂደት ውጪ የኤሌክትሪክ ግብዓት አይፈልጉም።

ከሌሎች ይልቅ በእነዚህ የመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፋ መረጃዎችን 

ስሜት ለመረዳት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም መረጃ ሰጪዎችና 

መረጃ ተቀባዮች የሚገናኙበት የማዳመጥ፣ የመመልከትና የማቅረብ 

ሁነትን አይፈጥርም። ስለዚህ መረጃ ተቀባዮች በጥንቃቄ የማንበብና 

መልዕክቱን የመረዳት አቅምን ሊያዳብሩ ይገባቸዋል። ካለበለዚያ ግን 

ሊተላለፍ የተፈገለው መረጃ ሊዛባ ይችላል።
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ምዕራፍ አምስት፡ በመገናኛ ብዙሃን ለመጠቀም የሚያስችሉ ቅድመ 

ሁኔታዎች

ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ትኩረትን ይሻሉ። ቴሌቪዥን 

ስንመለከት ሌሎች ሊረብሹን ከሚችሉ ድምፆችና እይታዎች መራቅ 

ይገባናል። በቴሌቪዥን የሚተላለፉ መረጃዎች ቢያንስ ሁለት የስሜት 

ህዋሶቻችን ጥምረት ይፈልጋሉ። እነሱም ዓይናችንና ጆሯችን 

ናቸው። በአንድ ጊዜ በጆሯችን እያዳመጥን በዓይናችን እየተመለከትን 

የምንፈልገውን መረጃ በማየት እናዳምጣለን።

በኮምፒዩተር በመጠቀም መረጃዎችን ለማግኘት የምንፈልግ ከሆነ 

ቢያንስ ሶስት የስሜት ህዋሶቻችንን በአንድ ጊዜ የመጠቀም ግዴታ 

ሊሆንብን ይችላል። ለምሣሌ በእጃችን እየፃፍን፣ በአይናችን እያየን፣ 

በጆሯችን እያዳመጥን መልዕክቱን ልናስተላለፍ ወይም ልንቀበል 

እንችላለን።
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ከጋዜጣ፣ ከመፅሄት ወይም ከበራሪ ፅሁፎች መረጃዎችን ስንፈልግም 

ሁለት የስሜት ህዋሶቻችንን ልንጠቀም እንችላለን። ፊደላትን 

በዓይናችን እያየን እናነባለን። ለሌላ ሰው የምናነብ ከሆነ ደግሞ 

አንደበታችንና ዓይናችንን በአንድ ላይ አጣምረን መረጃውን የማድረስ 

ግዴታ ይኖርብናል። ስለሆነም የሚደመጡና የሚታዩ የመገኛኛ 

ብዙሃንን በመጠቀም መረጃዎችን እንደምናገኝ ሁሉ የሚነበቡ የመገኛ 

ብዙሃን ዓይነቶችንም ስንጠቀም ስሜታችንን መሰብሰብና ትኩረት 

መስጠት ይጠበቅብናል።

ሃሣባችንን ሊሰርቁ ከሚችሉ ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች መራቅ 

የግድ ይሆናል። ለምሣሌ ጋዜጣ ስናነብ ስለሌሎች ነገሮች ማሰብ 

አስፈላጊ አይደለም። በአጠገባችን ያሉ፣ የማንበብ ሂደታችንን 

ከሚያደበዝዙ ድምፆች ወይም እይታዎች መራቅ ያስፈልጋል። በተቻለ 

መጠን ከእነዚህ የመገኛኛ ብዙሃን ዓይነቶች መረጃዎችን ለመውሰድ 

ማስታወሻና እስክርቢቶ ማዘጋጀትና ዋና ዋና ነጥቦችን መጻፍ ተገቢ 

ነው። 

እንዲሁም መረጃዎችን ለመቀበልም ሆነ ለመስጠት ስንዘጋጅ 

ዓላማተኮር ልንሆን ይገባል። ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ከመገናኛ ብዙሃን 

ዓይነቶች ጋር የምንውል ከሆነ ለሌሎች ተግባራት የምናውለውን 

ጊዜያችንን ሊያባክንብን ይችላል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለንን ቀጥተኛ 

ግንኙነትም ሊያደበዝዝብን ይችላል። 
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ለምሣሌ ሰዎች ሁልጊዜ ኮምፒዩተርንና ተንቀሣቃሽ ስልኮችን 

በመጠቀም ወይም ቴሌቪዥን በማየት ጊዜያቸውን የሚያባክኑ ከሆነ 

ሌሎች ተግባራትን ለማከናወን አይችሉም። ይህ ደግሞ ማንኛውም 

ነገር በጊዜና በቦታ የተገደበ የመሆኑን ዋጋ ያሳጣል። ስለዚህ አስቀድሞ 

ራስን መግዛትና የተወሰነ ዓላማን ተግባራዊ ለማድረግ የመገናኛ 

ብዙሃንን መጠቀም ተገቢ ነው። 

ባጠቃላይ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች መረጃን ከአንድ ወገን በመቀበል 

ወደሌላ ወገን የማያስተላለፉ ጠቃሚ መሣሪያዎች ናቸው። የመገናኛ 

ብዙሃን ዓይነቶችን እንደየአሰራራቸውና እንደየአጠቃቀማቸው መድቦ 

ማየት ይቻላል። እነሱም የሚደመጡ፣ የሚታዩና፣ የሚነበቡ በማለት 

ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። ከሚደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች 

መካከል ሬዲዮ፣ ቴፕሪከርደርና ምስል አልባ ስልክን መጥቀስ ይቻላል።

ከሚነበቡት መካከል ደግሞ ጋዜጣዎች፣ መፅሄቶችና በራሪ ፅሁፎች 

በዋናነት ይጠቀሣሉ። የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች የሚመሣሱሉባቸውና 

የሚለያዩባቸው የጋራ ባህርያት አሏቸው። ከሚመሣሉሉባቸው 

ባህርያት መካከል ዋና ዋና መረጃዎችን ማስተላለፍ መቻላቸው ነው። 

ከሚለያዩባቸው ባህርያት መካከል ደግሞ ዋናዎቹ አሰራራቸውና 

የአጠቃቀም ሁኔታቸው ናቸው። 
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የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምንባቡ መሠረት መልሱ። 

1. የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?

2. የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶችን እንዴት ልንመድባቸው እንችላለን?

3. የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ለሰው ልጆች ጠቀሜታቸው ምንድን 

ነው?

4. እናንተ ከመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች መረጃዎችን አግኝታችሁ 

ታውቃላችሁ? በምሳሌ አስደግፋችሁ ግለፁ።




