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KIDATO CHA KWANZA 2021 

 

Lugha ya Kiswahili katika kidato cha kwanza ina mada tisa kwa ujumla. 

MUHULA WA KWANZA: MADA TATU 

1. Mada ya kwanza:  Watu wa nyumbani 

2. Mada ya pili: Jamii 

3. Mada ya tatu: Hesabu 

 

MUHULA WA PILI:  MADA TATU 

4. Mada ya nne: Wanyama na ndege 

5. Mada ya tano: Mimea na matunda 

6. Mada ya sita: Biashara 

 

MUHULA WA TATU:  MADA TATU 

7. Mada ya saba: Nyumba 

8. Mada ya nane: Shuleni 

9. Mada ya tisa: Michezo 

 

MWALIMU:  NUWAGIRA MEDARD 
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LUGHA YA KISWAHILI MTAALA MPYA 

Kidato cha kwanza 2021 

Mada ya tano katika muhula wa pili 

Mimea na matunda 

Mwishoni mwa mada hii, mwanafunzi anatarajiwa kuwa na uwezo wa 

kutambua na kutumia msamiati unaohusiana na mimea, vya kula na 

matunda pamoja na vipengele vya lugha viliyoteuliwa katika mawasiliano. 

 

Yaliyomo ni kama vile: 

Ufahamu kuligana na umulimu wa mimea katika jamii. 

Manu faa ya matunda katika maisha ya mwanadamu kuligana na makala 

yaliyosomwa juu. 

Kila mwanafunzi anatarajiwa kwenda kutuca soko lililo karibu na kwake na 

kasha aandike majina ya matunda anayoyaona. 

 

Umulimu wa mazao ya mimea. 

Vyakula 

Mwanafunzi kusoma macunguzo kati ya mulindo na cheporir 

Ngeli yak i-vi (kwa umoja na wingi) 

Vilisishi na aina ya vihusishi hivi. 

Vinyume vya vitenzi. 

 

Kazi ya mwanafunzi kibinafsi: 

Swali; Andika insha fupi kuhusu matunda na mboga unayoyapenda na 

usiyoyapenda huku ukitoa sababu zako. 

 

MADA YA SITA MUHULA WA PILI 



 

BIASHARA 

Mwishoni mwa mada hii, mwanafunzi anatarajiwa kuwa na uwezo wa 

kutambua na kutumia msamiati unaohusiana na biashara pamoja na 

vipengele vya lugha vilivyoteuliwa katika mawasiliano. 

 

Misamiati ya bidhaa za dukani / sokoni. 

Sarufi yaani sapande vya fedha, karatasi au shaba vinavyothaminiwa na 

kutumiwa kama pasa za nchi lusika. 

 

Mucungumco kuhusu uigizaji wa shughuli za biashara kati ya agaba na 

nambuye. 

Ufahamu kuhusu biashara. 

Ngeli ya “1-zi” umoja na kwa wingi 

Mifano ya sentensi katika umoja na wingi 

Vivumishi vya – a unganifu 

Vielezi vya wakati na vya mahali 

Ukamilishaji wa macungumico baina ya motto na mcazi akititumwa sokoni. 

 

Insha Kaciya Ribinafsi: 

Andika insha isiyopungua maneno yasiyo-pungua mia mbili kuhusu jinsi 

utakavyo-tumia shilingi elfu ishirini. 

 

MADA YA SABA MUHULA WA TATU: 

NYUMBA: 



Mwishoni mwa somo hili, mwanafunzi aweze kutambua na kutumia msamiati 

unaohusiana na nyumba pamoja na vipengele vya lugha viliuyoteuliwa katika 

mawasiliano. 

 

Nyumba maana yake: 

Jengo ambalo huwa likitumiwa kama ma kaazi ya binadamu. 

 

Sehemu mulimo za nyomba kamavile; sebule, jikoni la kisasa, jikoni la 

kitamaduni, choo cha maji, choo kisicho cha maji, chumba cha kulla 

kulingana na yaliyosomwa huu. 

 

Ngeli ya u-zi kwa umoja na wingi. 

Mifano ya sentensi kwa umoja na wingi. 

Vivumishi vya viasharia / vionyeshi. 

Kuamuru / Kuamrisha mtu mmoja kwa amri ya kukubali / yakinifu au amri 

ya kukanusha. 

Kiamuru / kuamrisha watu wengi kwa amri ya kukubali au amri ya 

kukanusha. 

Wakati uliopo(-na-) kwa mtindo wa kukubali na mtindo wa kukanusha. 

Mifano ya sentensi katika wakati uliopo kwa mtindo wa kukubali na 

kukanusha. 

Kwa mtindo wa kukanusha ‘ku’ hutolewa. 

 

Kaci ya mwanafunzi kibinafsi: 

Insha; Andika insha uenye mada nyumbani kwetu.   

 


