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Maelekezo  

i. Maswali yote yajibiwe katika daftari la mazoezi na yawasilishwe kwa mwalimu wa somo 

siku ya ufunguzi wa shule 

ii. Maswali yote yajibiwe kama ilivyoelekezwa darasani 

SEHEMU YA KWANZA 

SARUFI NA UTUMIZI WA LUGHA 

Jibu maswali yote katika sehemu hii 

1. Eleza dhima ya kila mofimu katika maneno yafuatayo:  

(a) Wajomba  

(b) Wamemnenea  

(c) zilizomalizika 

(d) Kikikikikinga 

(e) Ota  

2. Kwa kutumia mifano eleza tabia tano za lugha  

3. Eleza tofauti baina ya mofimu na viambishi kwa kutoa hoja tatu na mifano. 

4. Kwa kutumia mifano taja aina nane za meneno katika lugha ya Kiswahili 

5.  Kwa kutumia mifano taja aina zote za viwakilishi katika lugha ya Kiswahili  

6. Kwa kutumia mifano taja aina zote za vivumishi katika lugha ya Kiswahili  

7. Eleza kazi tano za kamusi katika lugha ya Kiswahili  

8. Eleza tofauti baina ya dhana zifuatazo 

(a) Neno na kirai  

(b) Kirai na kishazi 

(c) Sentensi sahili na sentensi changamano 



(d) Mzizi wa neno na shina la neno 

(e) Uhurutishaji na urudufishaji 

9. (a) Taja ngeli za nomino zifuatazo kwa mujibu wa upatanisho wa kisarufi 

(i) Muziki  

(ii)  Makala  

(iii) Mwanamuziki  

(iv) Kiongozi  

(v) Waya  

(vi) Mwamvuli  

10. Eleza kwa ufupi udhaifu wa kuainisha nomino katika ngeli zake kwa kutumia kigezo 

cha kisintaksia kwa kutoa hoja nne.   

11. Eleza sifa tano za kirai katika tungo kisha utaje aina tano za virai.  

12. Eleza tofauti baina ya kishazi tegemezi kivumishi na kishazi tegemezi kielezi 

13. Bainisha faida za kuunda msamiati wa neno kwa kutoa hoja nne zenye maelezo na 

mifano faafu.  

14. Eleza sifa tano za misimu katika lugha  

15. Uundaji wa maneno hufanyika kwa hatua anuai. Chunguza maneno yafuatayo kwa 

makini kisha ueleze njia ambazo zimetumika kuunda maneno haya.  

(a) Kipindupindu  

(b) Sanitaiza  

(c) Mswaki  

(d) Ufagio  

(e) Beberu  

16. Eleza dhima nne za viambishi vya mnyumbuliko kwa kutoa hoja mathubuti.  

17. Eleza dhima tano za tungo katika lugha kwa kutoa hoja zenye mifano mathubuti.  

SEHEMU YA PILI 

UANDISHI NA MAENDELEO YA KISWAHILI 

Jibu maswali yote katika sehemu hii 

18. Jifanye wewe ni mgeni rasmi katika mahafali ya wanafunzi wa kidato cha sita mwaka 

2020 kisha uandae hotuba utakayoisoma siku ya mahafali yao.  

19. Eleza tofauti baina ya barua rasmi na barua ya kirafiki 



20. Eleza mchango wa vyombo vya habari katika kukuza na kueneza Kiswahili katika 

miaka ya hivi sasa kwa kutaja hoja tano 

21. Fafanua ubaya wa waarabu katika kukuza na kueneza Kiswahili katika enzi ya 

utawala wao. Toa hoja tano.  

22. Jadili juhudi tano za wajerumani katika kukuza na kueneza Kiswahili katika enzi ya 

utawala wao 

23. “Waingereza walikitoa Kiswahili shimoni”. Jadili ukweli wa kauli hiyo kwa kutoa 

hoja mathubuti nne.  

SEHEMU YA TATU. 

FASIHI KWA UJUMLA 

Jibu maswali yote katika sehemu hii 

24. Tuga shairi la kimapokeo lenye beti sita juu umuhimu wa lugha ya Kiswahili  

25. Washairi ni nguli wa kunanga matatizo yanayozikabili jamii zao. kwa kutumia diwani 

mbili ulizosoma jadili kauli hiyo kwa kutoa hoja tatu kwa kila diwani  

26. “Dunia ni tambara bovu”. Dhihirisha ukweli wa kauli hiyo kwa kutoa hoja tatu 

kutoka katika riwaya mbili ulizosoma. 

27. “usione so sema nae”. Eleza usadifu wa msemo huo katika tamthiliya mbili 

ulizosoma 

28. Eleza umuhimu wa fasihi katika jamii ya kitanzania. Tumia mifano katika hoja tano 

utakazotoa.  

29. “Miongoni mwa wanawake kuna wanaume”. Jadili uhalisia wa kauli hii katika riwaya 

mbili ulizosoma  

30. “Waandishi wa kazi za fasihi huwa hawakurupuki”. Eleza uhalisia wa kaulli hiyo 

katika diwani mbili ulizosoma 

Mwisho. 


