
BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA

TAARIFA YA UCHAMBUZI WA MAJIBU YA WANAFUNZI
  KATIKA MASWALI YA UPIMAJI WA KITAIFA 

WA DARASA LA NNE (SFNA) 2019

03 MAARIFA YA JAMII



     
 

 
 

BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAARIFA YA UCHAMBUZI WA MAJIBU YA 

WANAFUNZI KATIKA MASWALI YA UPIMAJI WA 

KITAIFA WA DARASA LA NNE (SFNA) 2019 
 

 

 

 

 

 

03 MAARIFA YA JAMII 

 



ii 

 

Kimechapishwa na; 
Baraza la Mitihani la Tanzania, 
S.L.P. 2624, 
Dar es Salaam, Tanzania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
© Baraza la Mitihani la Tanzania, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haki zote zimehifadhiwa 
 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

YALIYOMO 

 
DIBAJI………………………………………………………...………………….iv 

1.0 UTANGULIZI ............................................................................................ 1 

2.0 UCHAMBUZI WA MAJIBU YA WANAFUNZI  KATIKA KILA 

SWALI…………………………………………………………………….3 

2.1 Sehemu A: Maswali ya Kuchagua na Kuoanisha ....................................... 3 

2.1.1 Swali la 1: Kutambua Misingi ya Uzalendo katika Jamii ........................... 3 

2.1.2 Swali la 2: Kufuata Kanuni za Kiuchumi katika Uzalishaji Mali ............. 13 

2.2 Sehemu B: Maswali ya Majibu Mafupi .................................................... 17 

2.2.1 Swali la  3: Kutambua Matukio yanayotokea katika Mazingira 

yanayomzunguka ....................................................................................... 18 

2.2.2 Swali la 4: Kutumia Ramani na Elimu ya Anga katika Maisha ya kila 

Siku………………………………………………………………………26 

3.0 TATHIMINI YA KUFAULU KWA KILA UMAHIRI ........................... 32 

4.0       HITIMISHO……………………………………………………………...33 

5.0 MAPENDEKEZO ..................................................................................... 34 

KIAMBATISHO.................. ................................................................................. 35 

 

 

 

 

 



iv 

DIBAJI 

Taarifa ya uchambuzi wa majibu ya maswali ya upimaji wa kitaifa wa 

Darasa la Nne (SFNA) 2019 kwa somo la Maarifa ya Jamii, imeandaliwa 

kwa lengo la kutoa mrejesho kwa wanafunzi, walimu, watunga sera, 

wakuza mitaala na wadau wengine wa elimu. Mtihani wa Upimaji wa Kitaifa 

wa Darasa la Nne umetayarishwa kwa kuzingatia mabadiliko yaliyofanyika 

katika Mtaala wa Elimu ya Msingi kwa darasa la III – IV wa mwaka 2016. 

Upimaji huu ni wa pili kufanyika kwa kuzingatia mtaala huo mpya. Kwa 

hiyo, majibu ya wanafunzi katika upimaji yanaweza kutumika kama 

kiashiria kimojawapo kinachoonesha maarifa, stadi na mielekeo ambayo 

wanafunzi waliweza kupata au kutopata katika kipindi cha miaka minne ya 

Elimu ya Msingi. 

Katika taarifa hii, mambo ambayo yamechangia wanafunzi kujibu maswali 

yameainishwa. Uchambuzi unaonesha kuwa kufaulu kuzuri kwa wanafunzi 

katika maswali kumetokana na uelewa mzuri wa mahitaji ya kila swali na 

kuwa na umahiri wa kutosha katika somo. Aidha, wanafunzi ambao 

hawakufaulu vizuri ni wale ambao wameshindwa kutambua mahitaji ya 

maswali kutokana na umahiri mdogo katika stadi za kusoma na kuandika. 

Wanafunzi wengine hawakuwa na umahiri wa kutosha katika maeneo 

yaliyotahiniwa.  

Uchambuzi wa kiwango cha kufaulu kwa wanafunzi katika kila umahiri 

ulifanyika na kuonesha kuwa katika mahiri kuu nne zilizopimwa, kiwango 

cha kufaulu ni kizuri katika umahiri mmoja na cha wastani katika mahiri 

nyingine tatu. Hata hivyo, nguvu zaidi katika ufundishaji wa somo la 

Maarifa ya Jamii inatakiwa kuwekwa katika umahiri mkuu unaohusu 

Kufuata kanuni za kiuchumi katika shughuli za uzalishaji mali. Umahiri huu 

ulionekana kuwa na kiwango cha chini cha kufaulu ikilinganishwa na mahiri 

nyingine katika somo. 
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Baraza la Mitihani la Tanzania linatarajia kuwa, mrejesho unaotokana na 

ripoti hii utawawezesha wadau mbalimbali wa elimu kuchukua hatua 

madhubuti ili kuboresha michakato ya ufundishaji na ujifunzaji. Pia, Baraza 

linatarajia kuwa mamlaka husika zitahakikisha dosari zilizoainishwa katika 

taarifa hii zinapatiwa ufumbuzi ili kuongeza umahiri kwa wanafunzi 

wanaotarajiwa kuingia darasa la tano. 

Mwisho, Baraza la Mitihani linapenda kutoa shukrani za dhati kwa wote 

waliohusika katika kuandaa taarifa hii.  

 

 

 

Dkt. Charles E. Msonde 
KATIBU MTENDAJI 
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1.0 UTANGULIZI 

Upimaji wa Kitaifa wa Darasa la Nne (SFNA) uliofanyika tarehe 20 

na 21 Novemba 2019, umezingatia matakwa ya mabadiliko ya 

muhtasari ambayo yamelenga zaidi katika kuwawezesha wanafunzi 

kupata umahiri zaidi, badala ya ule wa awali ambao ulijikita katika 

maarifa pekee. Kwa kuzingatia matakwa hayo, karatasi ya upimaji 

pia ililenga katika kupima umahiri ulioainishwa kwenye muhtasari. 

Hivyo, utendaji wa wanafunzi katika upimaji umegawanyika katika 

makundi manne yaani; Utendaji Hafifu, Utendaji wa Wastani, 

Utendaji Mzuri na Utendaji Mzuri Sana. Wanafunzi waliokuwa na 

utendaji hafifu katika somo la Maarifa ya Jamii walihesabika 

kutofaulu katika upimaji. Wanafunzi waliokuwa na utendaji wa 

wastani hadi utendaji mzuri sana walikuwa wamefaulu upimaji huo.  

 

Jumla ya wanafunzi 1,664,353 walifanya Upimaji wa Kitaifa wa 

Darasa la Nne ambapo wanafunzi 1,552,763 sawa na asilimia 

93.31, walifaulu na wanafunzi 111,590 sawa na asilimia 6.69 

hawakufaulu. 

 

Karatasi ya Upimaji wa Kitaifa wa Darasa la Nne katika somo la 

Maarifa ya Jamii ilikuwa na maswali 4 yenye jumla ya vipengele 25. 

Maswali haya yaligawanywa katika sehemu kuu mbili; A na B. 

Sehemu A ilikuwa na maswali 2 ambayo ni; swali la 1 na la 2 yenye 

jumla ya vipengele 14 kutoka katika mahiri kuu mbili ambazo ni; 

Kutambua misingi ya uzalendo katika Jamii ilitoka swali la 1(i), (ii), 

(iii), (iv) (v), (vi), (vii) na (viii). Swali la 2 lilikuwa la kuoanisha na 

lilikuwa na jumla za vipengele 6 vyenye kupima umahiri katika 

Kufuata kanuni za kiuchumi katika shughuli za uzalishaji mali. 
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Sehemu B ilikuwa na maswali 2 ambayo ni; swali la 3 na la 4 yenye 

jumla ya vipengele 11 kutoka katika mahiri kuu mbili ambazo ni; 

Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira yanayomzunguka 

(ilipimwa katika swali la 3 (i) hadi (vii), na Kutumia ramani na elimu 

za anga katika maisha ya kila siku (ilipimwa swali la 4(i) hadi (iv). 

Wanafunzi walitakiwa kujibu maswali yote kutoka sehemu zote mbili. 

Aidha, sehemu A ilikuwa na swali la 1 na la 2 ambapo wanafunzi 

walitakiwa kuchagua herufi ya jibu sahihi na kuoanisha maeneo 

yenye madini mbalimbali katika fungu A na aina za madini 

yanayopatikana kutoka fungu B, kisha kuandika herufi kwenye 

mabano. Sehemu B ilikuwa na swali la 3 ambalo wanafunzi 

walitakiwa kusoma habari, na kisha kujibu maswali yaliyofuata. 

Katika swali la 4 wanafunzi walitakiwa kuchunguza kielelezo 

kinachoonyesha pande kuu nne za dunia kisha kujibu swali la 4 (i) 

hadi (iv). 

 

Katika taarifa hii, utangulizi utafuatiwa na uchambuzi wa majibu ya 

wanafunzi katika kila swali. Wanafunzi walioweza kuonesha utendaji 

wa wastani, mzuri na mzuri sana (waliofaulu) katika kila swali 

watabainishwa. Aidha, wanafunzi waliobainika kuwa na utendaji 

hafifu (hawakufaulu) watabainishwa pia. Sababu za kila kundi kuwa 

na umahiri waliouonesha pia zitachambuliwa. Uchambuzi wa majibu 

ya wanafunzi katika kila swali utafuatiwa na tathimini ya kiwango 

cha kufaulu kwa wanafunzi katika kila umahiri. Sehemu hiyo 

itafuatiwa na hitimisho na baadaye mapendekezo yatakayotokana 

na uchambuzi uliofanyika. 

 

Viwango vya kufaulu kwa wanafunzi vimezingatia asilimia ya 

wanafunzi waliofanya swali husika. Iwapo wanafunzi kati ya asilimia 

0 hadi 33 tu ndio walioweza kujibu swali hilo vizuri, kiwango hiki cha 
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kufaulu kilihesabika kuwa ni hafifu. Kwa upande mwingine, kama 

wanafunzi walioweza kujibu swali hilo kwa usahihi ni kati ya asilimia 

34 hadi 66, kufaulu huko kulihesabika kuwa ni wa wastani, na 

kiwango cha kufaulu kilihesabika kuwa ni kizuri iwapo watahiniwa 

walioweza kujibu swali hilo kwa usahihi ni kati ya asilimia 67 hadi 

100. Katika uchambuzi huu, rangi ya kijani, njano na nyekundu 

zinatumika kuonesha kufaulu kuzuri, wastani na hafifu mtawalia.  

 

2.0 UCHAMBUZI WA MAJIBU YA WANAFUNZI  KATIKA KILA 

SWALI 

Kwa ujumla uchambuzi wa majibu ya wanafunzi unaonesha kuwa, 

kiwango cha kufaulu kwa wanafunzi kilikuwa kuzuri katika swali la 

kwanza na cha wastani katika maswali mengine matatu. Katika 

sehemu hii, kila swali limechambuliwa na utendaji wa wanafunzi 

kubainishwa. Vielelezo vimetumika kuthibitisha hoja zilizotolewa 

katika kila swali. 

2.1 Sehemu A: Maswali ya Kuchagua na Kuoanisha 

Sehemu hii iliundwa na maswali mawili yenye jumla ya 

vipengele 14. Swali la kwanza lilikuwa na vipengele nane vya 

maswali ya kuchagua ambapo mwanafunzi alitakiwa kusoma 

swali na kisha kuchagua jibu sahihi kutoka katika chaguzi 

alizopewa. Swali la pili lilikuwa la kuoanisha ambalo lilikuwa 

na vipengele sita ambavyo kila mwanafunzi alitakiwa kusoma 

maswali kutoka fungu A na kuoanisha na jibu sahihi kutoka 

fungu B. 

2.1.1 Swali la 1: Kutambua Misingi ya Uzalendo katika Jamii 

Swali hili lilikuwa na vipengele nane vilivyopima umahiri wa 

wanafunzi katika Kutambua misingi ya uzalendo katika Jamii. 
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Katika swali hili, wanafunzi walipaswa kusoma swali kisha 

kuchagua herufi ya jibu sahihi kutoka katika chaguzi 

zilizokuwepo katika kila swali, na kisha kuandika herufi ya jibu 

sahihi katika kisanduku kilichokuwa kwenye swali. Swali hili 

lilikuwa na jumla ya alama 16. Katika swali hili, mwanafunzi 

alikuwa na utendaji hafifu iwapo alishindwa kujibu kipengele 

hata kimojawapo, au aliweza kujibu vipengele viwili peke yake. 

Mwanafunzi aliyeweza kujibu kwa ufasaha vipengele vitatu 

hadi vitano alikuwa na utendaji wa wastani, na mwanafunzi 

aliyeweza kujibu kwa usahihi vipengele sita hadi saba alikuwa 

na utendaji mzuri. Kwa upande mwingine, mwanafunzi 

aliyeweza kujibu kwa usahihi vipengele vyote vinane alikuwa 

na utendaji mzuri sana. 

 

Jumla ya wanafunzi 1,664,353 (100%) walijibu swali hili 

ambapo wanafunzi 19,711 (1.2%) walikuwa na utendaji mzuri 

sana. Wanafunzi 205,911 (12.4%) walikuwa na utendaji mzuri, 

ambapo kati yao wanafunzi 143,538 (8.6%) waliweza kujibu 

kwa usahihi vipengele sita na wengine 62,370 (3.7%) 

waliweza kujibu kwa usahihi vipengele saba vya swali hilo. 

 

Kwa upande mwingine, jumla ya wanafunzi 1,092,058 (65.6%) 

walikuwa na utendaji wa wastani ambapo kati yao wanafunzi 

376,134 (22.6%) walipata kwa usahihi vipengele vitatu, 

421,048 (25.3%) walipata vipengele vinne na wanafunzi 

294,832 (17.7%) walipata vipengele vitano. 

 

Aidha, wanafunzi 347,454 (20.8%) walikuwa na utendaji 

hafifu, hivyo kutofaulu swali hilo. Pia, wanafunzi 23,914 (1.4%) 

hawakuweza kujibu kwa usahihi kipengele chochote cha swali 



5 

hilo na wengine 97,596 (5.9%) waliweza kujibu kwa usahihi 

kipengele kimoja tu wakati wanafunzi 225,163 (13.5%) 

waliweza kujibu kwa usahihi vipengele viwili. Chati Na. 1 

inaonesha mchanganuo wa viwango vya kufaulu kwa 

wanafunzi katika swali hili.  

 

         

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Chati Na 1: Umahiri wa wanafunzi katika kila kundi 
ambapo kufaulu kwa jumla ni kuzuri 

 
Uchambuzi zaidi katika majibu ya wanafunzi ulifanyika na 

kubaini mambo mbalimbali kama yanavyooneshwa katika kila 

swali kama ifuatavyo: 

 
(i) Bibi na Bwana Juma wana mtoto aitwaye Neema 

ambaye ameolewa na kuzaa mtoto aitwaze Yusufu. 

Bwana Juma ni nani kwa Yusufu? 

A Baba 

B Babu 

C Mjomba 

D Mpwa 
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Swali hili lilitungwa kutoka kwenye umahiri mahususi wa 

kujenga uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka, na 

lililenga kupima uwezo wa mwanafunzi katika kubaini 

uhusiano uliopo kati ya Bwana Juma (ambaye ni Babu wa 

Yusufu) na Yusufu. Kiwango cha kufaulu katika swali hili 

kilikuwa kizuri kwani, wanafunzi waliweza kuchagua jibu sahihi 

B, Babu. Wanafunzi hao walikuwa na uelewa wa kutosha wa 

kubaini uhusiano wa wanafamilia. Walibaini kuwa baba wa 

mama yako ni babu yako. 

Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walichagua vipotoshi; A. 

Baba, C, Mjomba na D, Mpwa. Uchaguzi wa vipotoshi hivyo 

ulisababishwa na wanafunzi kutokuwa na umahiri wa kutosha 

kuhusu uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka, hasa 

mahusiano kati ya wanafamilia. Wanafunzi waliochagua 

kipotoshi A, Baba hawakuweza kutambua kwamba, Baba ni 

mzazi wa kiume wa mtoto. Wanafunzi waliochagua kipotoshi 

C, Mjomba walishindwa kubaini kuwa, mjomba ni kaka wa 

mama. Aidha, waliochagua Kipotoshi D, Mpwa walishindwa 

kutambua kuwa, mpwa ni mtoto wa shangazi au mjomba. 

(ii) Ipi ni faida ya kiafya waipatayo wanafunzi kwa kucheza 

ngoma za kitamaduni? 

A Kuendeleza utamaduni 

B Kupata hamasa ya kufanya kazi 

C Kupata zawadi mbalimbali 

D Kufanya mwili uwe imara na afya 

Swali hili lilitungwa kutoka kwenye umahiri mahususi wa 

kudumisha utamaduni wa Mtanzania. Swali lilipima uwezo wa 

wanafunzi kutambua faida ya kiafya itokanayo na kucheza 
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ngoma za kitamaduni. kufaulu kwa wanafunzi katika swali hili 

kulikuwa kwa kiwango kizuri kwani wanafunzi wengi waliweza 

kuchagua jibu sahihi D, Kufanya mwili uwe imara na afya. 

Uchambuzi uliofanywa kwenye majibu ya wanafunzi 

unathibitisha kuwa, wanafunzi waliopata jibu sahihi walilielewa 

swali pia walikuwa na ujuzi wa kutosha kuwa michezo 

inajenga afya na kuimarisha mwili. 

Hata hivyo, wanafunzi wengine walichagua kipotoshi A, 

Kuendeleza utamaduni. Uchaguzi huu ulisababishwa na kuwa 

na ufahamu mdogo kuhusu umuhimu wa michezo katika afya. 

Pia, kipotoshi B, Kupata hamasa ya kufanya kazi kilichaguliwa 

na baadhi ya wanafunzi ambao walishindwa kubaini kuwa, 

swali lilihitaji umuhimu/faida ya ngoma za utamaduni katika 

kujenga afya ya binadamu na si vinginevyo. Vilevile, 

wanafunzi waliochagua kipotoshi C, Kupata zawadi 

walishindwa kubaini kuwa, mbali na ngoma za utamaduni 

kuwafanya wachezaji wake kupata tuzo swali lililenga kwenye 

faida za kiafya zitokanazo na kucheza ngoma za kitamaduni. 

(iii) Bwana na Bibi James walioana mwaka 2014. 

Hawajafanikiwa kupata mtoto mpaka sasa. Hii familia 

inaitwaje? 

A Ya awali 

B Ya watoto yatima 

C Ya mke na mme 

D Ya makubaliano 

 

Swali hili lilitungwa kutoka katika umahiri mahususi wa 

kujenga uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka, na 

lililenga kupima uwezo wa mwanafunzi kutambua aina za 
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familia hasa aina ya familia inayomhusisha mme na mke tu. 

Ufaulu wa wanafunzi katika swali hili ulikuwa ni mzuri, ambapo 

wanafunzi wengi waliweza kuchagua jibu sahihi C, Ya mke na 

mme. Wanafunzi hao walikuwa na uwezo wa kutosha wa 

kuweza kutofautisha aina za familia. 

Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walishindwa kuchagua jibu 

sahihi na hivyo kuchagua vipotoshi; A, Ya awali, B, Ya watoto 

yatima na D, Ya makubaliano. Uchaguzi wa vipotoshi hivyo 

ulisababishwa na wanafunzi kutokuwa na uwezo wa kutosha 

kuhusu uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka hasa 

kushindwa kuelewa aina za familia. 

(iv) Kipi kati ya vifuatavyo ni kipaumbele cha Serikali ya 

awamu ya tano ya Tanzania? 

A Ubinafsishaji wa viwanda 

B Ujenzi wa viwanda 

C Elimu bure kwa watanzania wote 

D Uanzishwaji wa vyama vingi vya siasa 

 

Swali hili limetoka kwenye umahiri mahususi wa kuthamini 

mashujaa wetu, hasa kufafanua mchango wa viongozi wakuu 

wa Serikali ya Tanzania tangu uhuru. Swali lililenga kupima 

uwezo wa wanafunzi kutambua kipaumbele cha serikali ya 

awamu ya tano katika nyanja ya uchumi. kufaulu kwa 

wanafunzi katika swali hili kulikuwa ni kwa kiwango kizuri, 

kwani wanafunzi wengi waliweza kuchagua jibu sahihi B, 

Ujenzi wa viwanda. Uchaguzi wa jibu sahihi unaweza kuwa 

umesababishwa na wanafunzi kuwa na ujuzi wa kutosha na 

uelewa wa kina juu ya masuala mtambuka ya kisiasa na 



9 

kiuchumi pamoja na kauli mbiu ya viongozi wa serikali ya 

awamu ya tano inayosisitiza uchumi wa viwanda. 

 

Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walichagua kipotoshi A, 

Ubinafsishaji wa viwanda. Wanafunzi wengi waliochagua 

kipotoshi hiki hawakuwa na uelewa mpana wa masuala 

mtambuka ya kiuchumi na kisiasa kwenye nchi ya Tanzania. 

Wanafunzi hao walishindwa kuelewa kuwa ubinafsishaji wa 

viwanda ulifanyika kipindi cha serikali ya awamu ya tatu ukiwa 

na lengo la kuongeza tija katika sekta ya viwanda. Aidha, 

kipotoshi C, Elimu bure kwa Watanzania wote kilichaguliwa na 

wanafunzi ambao walihusianisha mpango wa elimu bure kwa 

shule za Msingi na Sekondari. Mbali na kuwa ni kipaumbele 

cha serikali ya awamu ya tano, elimu haitolewi bure kwa 

watanzania wote bali ni kwa Shule za Msingi na Sekondari tu 

ambazo ni za serikali. Pia, kipotoshi D, Uanzishwaji wa vyama 

vingi vya siasa kilichaguliwa na wanafunzi ambao walikuwa na 

ufahamu mdogo kuhusu historia ya vyama vingi vya siasa 

nchini Tanzania. 

 

(v) Ni kiongozi yupi katika Tanzania hupigiwa kura na 

wananchi kila baada ya miaka mitano? 

A Jaji mkuu 

B Rais 

C Spika wa bunge 

D Waziri Mkuu 

Swali hili lilitungwa kutoka kwenye umahiri mahususi wa 

kuthamini mashujaa wetu, hasa kufafanua viongozi wakuu wa 

serikali ya Tanzania. Swali lililenga kupima uwezo wa 
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wanafunzi katika kubaini jinsi Rais anavyopatikana nchini 

Tanzania. Ufaulu wa wanafunzi katika swali hili ulikuwa ni wa 

kiwango kizuri kwani wanafunzi wengi waliweza kuchagua jibu 

sahihi B, Rais. Uchaguzi huo umesababishwa na ujuzi wa 

kutosha wa wanafunzi katika kutambua na kutofautisha vipindi 

vya uongozi wa Rais na jinsi anavyopatikana nchini Tanzania. 

Aidha, wanafunzi wengine walivutiwa na kipotoshi A, Jaji 

Mkuu, ambaye huteuliwa na Rais na siyo kuchaguliwa na 

wananchi. Wanafunzi wengine walichagua kipotoshi C, Spika 

wa Bunge. Uchaguzi wa kipotoshi hiki umesababishwa na 

kuwa Spika hudumu katika nafasi yake kwa muda wa miaka 

mitano lakini huchaguliwa na wabunge na siyo kupigiwa kura 

na wananchi. Vilevile, kipotoshi D, Waziri Mkuu kilichaguliwa 

na wanafunzi ambao wana uelewa mdogo wa jinsi Waziri 

Mkuu anavyopatikana. Ingawa Waziri Mkuu hudumu katika 

madaraka kwa miaka mitano huteuliwa na Rais miongoni mwa 

wabunge na siyo kupigiwa kura na wananchi. 

(vi) Bwana John anamiliki mashamba makubwa ambayo 

huyakodisha kwa watu. Hii ni aina gani ya ukabaila? 

A Ubugabire 

B Ntemi 

C Nyarubanja 

D Ujima 

Swali hili limetungwa kutoka kwenye umahiri mahususi wa 

kujenga uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka. Swali 

liliwataka wanafunzi kubaini aina za ukabaila katika jamii za 

kale hasa umiliki wa mashamba makubwa ambayo 

yanakodishwa kwa watu. kufaulu kwa wanafunzi katika swali 
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hili kulikuwa ni kwa kiwango kizuri kwani, wanafunzi wengi 

waliweza kuchagua jibu sahihi C, Nyarubanja. Uchaguzi huu 

ulisababishwa na wanafunzi kuwa na ufahamu wa kutosha wa 

kutambua kwamba Nyarubanja ni mfumo wa ukabaila uliojikita 

katika umiliki wa ardhi uliotumiwa na jamii za kale huko 

Karagwe. 

Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walichagua kipotoshi; A, 

Ubugabire. Ubugabire ulishamiri sehemu ya Magharibi mwa 

Tanzania, Rwanda na Burundi na ulijikita kwenye umiliki wa 

ng’ombe na siyo mashamba. Kundi lingine la wanafunzi 

walichagua kipotoshi B, Ntemi ambao ulikuwa ni mfumo wa 

utawala katika jamii za Kisukuma na Kinyamwezi na D, Ujima 

ambao ni mfumo wa awali katika uzalishaji mali katika jamii 

nyingi za Kiafrika. Wanafunzi hao walishindwa kubaini sifa za 

nyarubanja lakini vilevile walishindwa kutofautisha kati ya 

mifumo ya uzalishaji mali na mifumo ya utawala. 

(vii) Ni mawaziri wakuu wangapi walifanya kazi katika serikali 

ya awamu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa 

Tanzania? 

A Wanne 

B Mmoja 

C Watatu 

D Wawili 

Swali hili lilitoka katika umahiri mahususi wa kuthamini 

mashujaa wetu, na lililenga kupima uwezo wa wanafunzi 

kubaini viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania tangu uhuru 

hasa mawaziri wakuu waliofanya kazi katika serikali ya awamu 

ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufaulu 
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kwa wanafunzi katika swali hili kulikuwa ni kwa kiwango kizuri 

kwani, wanafunzi wengi waliweza kuchagua jibu sahihi A, 

Wanne. Wanafunzi hao walikuwa na ujuzi wa kutosha kuhusu 

mawaziri wakuu waliohudumu katika serikali ya Tanzania 

kwenye awamu ya kwanza. 

Hata hivyo, wanafunzi wengine walishindwa kubaini idadi ya 

mawaziri wakuu waliohudumu kwenye serikali ya awamu ya 

kwanza na hivyo kuchagua vipotoshi B, Mmoja, C, Watatu na 

D, Wawili.  

(viii) Mfumo upi wa uzalishaji mali ulishamiri katika sehemu 

za Magharibi mwa Tanzania? 

A Ujima 

B Ubugabire 

C Kihamba 

D Umwinyi 

Swali hili lilitungwa kutoka kwenye umahiri mahususi wa 

kujenga uhusiano mwema kwa jamii inayomzunguka. Swali 

liliwataka wanafunzi kubaini mfumo wa uzalishaji mali katika 

jamii za kale kwenye sehemu ya Magharibi mwa Tanzania. 

Kufaulu kwa wanafunzi katika swali hili kulikuwa ni kwa 

kiwango kizuri kwani, wanafunzi wengi waliweza kuchagua 

jibu sahihi B, Ubugabire. Wanafunzi walioweza kuchagua jibu 

sahihi walionyesha kuwa na ufahamu wa kutosha wa 

kutambua kwamba Ubugabire ni mfumo wa uzalishaji mali 

uliojikita katika umilki wa mifugo Magharibi mwa Tanzania 

hususani Kigoma na nchi za jirani ya Rwanda na Burundi. 

Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi walichagua kipotoshi A, 

Ujima ambao ni mfumo wa awali wa uzalishaji mali katika jamii 
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za Kiafrika. Pia, wanafunzi wengine walichagua kipotoshi C, 

Kihamba ambao ni mfumo wa umiliki na ugawaji wa ardhi 

katika jamii za Wachaga. Kundi lingine la wanafunzi 

walichagua kipotoshi D, Umwinyi ambao ulikuwa ni mfumo wa 

ukabaila na utawala katika jamii za Pwani mwa Afrika 

Mashariki. 

2.1.2 Swali la 2: Kufuata Kanuni za Kiuchumi katika Uzalishaji 

Mali 

Katika swali hili, wanafunzi walitakiwa kujibu kipengele cha (i) hadi 

cha (vi) kwa kuoanisha maeneo mbalimbali ya Tanzania katika 

Fungu A, na madini yapatikanayo katika maeneo hayo kutoka 

Fungu B, kisha kuandika herufi ya jibu sahihi kwenye mabano. 

Swali hili lilitoka katika umahiri mkuu 4: Kufuata kanuni za kiuchumi 

katika uzalishaji mali hususani umahiri mahususi 4.1: kuthamini na 

kulinda rasilimali za nchi. Swali hili lilipima maarifa ya wanafunzi 

katika kubaini rasilimali za madini zinazopatikana katika maeneo 

mbalimbali hapa nchini hususani katika Mikoa ya Geita, Kigoma, 

Njombe, Arusha, Kagera na Shinyanga. Jumla ya alama kwa swali 

hili zilikuwa 12. 

 

Swali hili limejibiwa na wanafunzi 1,664,353 (100%), ambapo 

wanafunzi 56,069 (3.4%) walipata alama zote 12 ambako ni kufaulu 

kuzuri sana, na wanafunzi 282,577 (16.9%) walipata alama 8 hadi 

10 ambako ni kufaulu kuzuri. Kwa upande mwingine, wanafunzi 

452,483 (27.2%) walipata alama 4 hadi 6 ambako ni kufaulu kwa 

wastani na wanafunzi 873,224 (52.4%) walipata alama 0 hadi 2 

ambako ni kufaulu hafifu. Kwa ujumla, kufaulu katika swali hili 

kulikuwa kwa wastani ukizingatia kuwa wanafunzi 791,129 (47.6%) 

walipata alama 4 hadi 12 kama chati Na. 2 inavyoonesha. 
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Chati  Na. 2: Kufaulu kwa wastani wa asilimia 47.6% ya 
wanafunzi waliopata alama 4 hadi 12 

 
Uchambuzi wa kiwango cha kufaulu kwa wanafunzi katika swali hili 

unaonesha kwamba wanafunzi wachache walipata alama za juu kati ya 10 

hadi 12. Hii inaashiria kuwa wanafunzi hao walikuwa na uelewa mkubwa 

na maarifa ya kutosha juu ya umahiri mkuu unaohusu kanuni za 

kiuchumi katika shughuli za uzalishaji mali, hasa umahiri mahsusi 

unaohusu kuthamini na kulinda rasilimali za nchi. Wanafunzi hawa 

waliweza kuoanisha maeneo na aina ya madini yanayopatikana 

katika maeneo hayo. Kielelezo Na 1.1 kinaonesha sampuli ya 

majibu ya mwanafunzi aliyejibu vyema. 
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Kielelezo Na. 1.1: Sampuli ya majibu ya mwanafunzi aliyeweza 
kuoanisha vizuri  eneo katika Fungu A na aina ya madini katika  
Fungu B kwa usahihi. 

 

Kwa upande mwingine, katika kujibu swali hili, wanafunzi wengine 

walimudu kuoanisha baadhi tu ya rasilimali za madini mbalimbali 

zilizopo katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Wanafunzi hawa 

walielewa baadhi ya maeneo na aina ya madini yapatikanayo katika 

maeneo hiyo. Kwa mfano, baadhi ya wanafunzi walimudu kuoanisha 

kwa usahihi vipengele (ii), (iv) na (vi) vya Fungu A kwa herufi “C”, 

“H” na “A” kutoka Fungu B. Hii inatokana na umaarufu wa eneo 

husika na kipaumbele ambacho eneo husika linakipata kutoka 

serikalini. Kwa mfano, kipengele cha (iv) wanafunzi walioanisha kwa 

usahihi Mererani Arusha na Tanzanaiti kwa sababu madini haya 

yanapatikana Tanzania tu. Pia, madini aina ya Tanzanaiti 

yanashabihiana kwa karibu na jina la nchi ya Tanzania. Hii 

imeyafanya Madini hayo kuwa maarufu si hapa nchini tu bali duniani 

kote. Hata hivyo, wanafunzi wengi walishindwa kuoanisha vipengele 
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vilivyobaki (i), (iii) na (v) vya Fungu A kwa herufi “E”, “D”, na “B” za 

Fungu B. Hii inathibitisha kuwa wanafunzi hawa hawakuwa na 

maarifa ya kutosha kuhusu madini yanayopatikana katika maeneo 

hayo.  

 

Uchambuzi wa kiwango cha kufaulu kwa wanafunzi katika swali hili 

kunaonesha kwamba wanafunzi wengi (52.4%) walipata alama 

kuanzia 0 hadi 2. Hali inayoashiria kuwa walikuwa na uelewa mdogo 

wa rasilimali za madini zilizopo nchini kama vile Almasi, Bati, 

Chumvi, Chuma, Dhahabu, Chokaa, Makaa ya Mawe, na 

Tanzanaiti, hivyo, kushindwa kuoanisha maeneo hayo na aina ya 

madini yanayopatikana.  

 

Uchambuzi zaidi unaonesha kuwa, wanafunzi waliopata alama 0 

hawakuwa na maarifa juu ya umahiri mkuu unaohusu kanuni za 

kiuchumi katika shughuli za uzalishaji mali, hasa umahiri mahsusi 

unaohusu kuthamini na kulinda rasilimali za nchi. Wanafunzi hawa 

walishindwa kuoanisha maeneo na aina ya madini yanayopatikana 

katika maeneo hayo. Hali hii inaashiria kuwa, kwa kiasi kikubwa 

walikuwa wakibahatisha majibu. Kwa mfano, baadhi ya wanafunzi 

walioanisha kipengele cha (i) cha Fungu A kwa herufi “C” Chumvi 

badala ya “E” Dhahabu. Wanafunzi hawa walishindwa kutambua 

kuwa Mkoa wa Geita una utajiri mkubwa wa migodi mikubwa ya 

madini ya dhahabu nchini Tanzania. Kielelezo Na 1.2 kinaonesha 

sampuli ya majibu ya mwanafunzi aliyeshindwa kujibu swali hili. 

 



17 

 

Kielelezo Na. 1.2: Sampuli ya majibu ya mwanafunzi aliyeshindwa 
kuoanisha maeneo katika Fungu A na aina ya madini yapatikanayo 
katika eneo hilo kutoka katika Fungu B. 

 

2.2 Sehemu B: Maswali ya Majibu Mafupi 

Sehemu hii ilikuwa na maswali mawili ya majibu mafupi. Katika swali 

la 3, wanafunzi walitakiwa kusoma kifungu cha habari na kisha 

kujibu maswali yaliyotokana na kifungu hicho. Swali hilo lilikuwa na 

jumla ya vipengele saba vyenye alama mbili kila kimoja hivyo 

kufanya jumla ya alama 14. Katika swali la 4, mwanafunzi alitakiwa 

kuchunguza kielelezo cha pande kuu nne za dunia na kisha kujibu 

maswali yaliyofuata. Swali hilo lilikuwa na vipengele 4. Kila 

kipengele kilikuwa na alama 2 hivyo kufanya kuwa na jumla ya 

alama 8. Uchambuzi unaonesha kuwa, kufaulu katika maswali yote 

mawili kulikuwa kwa wastani ingawa kufaulu katika swali la 3 

kulikuwa chini ikilinganishwa na kufaulu katika swali la 4. Uchambuzi 

zaidi kwa kila swali ni kama ifuatavyo:  
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2.2.1 Swali la  3: Kutambua Matukio yanayotokea katika 

Mazingira yanayomzunguka 

Swali hili lilitoka katika umahiri mkuu 1: Kutambua matukio 

yanayotokea katika mazingira yanayomzunguka. Katika swali hili, 

wanafunzi walitakiwa kusoma habari waliyopewa kuhusu mazingira 

(Tazama Kielelezo Na. 3.1), na kisha kujibu vipengele vilivyoulizwa 

kwa kuandika jibu sahihi katika nafasi zilizoachwa wazi. Swali 

lilikuwa na vipengele saba yaani (i) hadi (vii). Kipengele cha (i) 

kilipima ufahamu wa wanafunzi juu ya maana ya “mazingira”. 

Kipengele cha (ii) kilipima uwezo wa wanafunzi kutofautisha vitu 

vyenye uhai na visivyo na uhai, kipengele cha (iii) kilipima uwezo wa 

mwanafunzi kubainisha mifano ya vitu vyenye uhai vinavyopatikana 

katika mazingira ya Shule na kipengele cha (iv) kilipima uwezo wa 

mwanafunzi kubainisha mifano ya vitu visivyo hai vinavyopatikana 

katika mazingira ya shule ambavyo hutumika katika kuandika na 

kuchora. Aidha, kipengele cha (v) kilipima uwezo wa mwanafunzi 

kueleza umuhimu wa kutunza vitu vilivyo hai na visivyo hai. 

Kipengele cha (vi) kilipima uwezo wa mwanafunzi kubainisha vitu 

ambavyo ni samani na kipengele cha (vii) kilipima uwezo wa 

mwanafunzi kubainisha kundi la vitu vinavyopatikana katika 

mazingira ya shule licha ya kundi la viumbe hai. Swali hili lilikuwa na 

jumla ya alama 14. Kielelezo Na. 2.1 kinaonesha kifungu cha habari 

ambacho wanafunzi walitakiwa kusoma na kujibu swali la 3. 
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  Kielelezo Na. 2.1: Habari iliyotumika katika swali la 3. 

 

Swali hili lilijibiwa na wanafunzi 1,664,353 (100%), ambapo 

wanafunzi 69,771 (4.2%) walipata alama zote 14 ambako ni kufaulu 

kuzuri sana, na wanafunzi 397,449 (23.9%) walipata alama kati ya 

10 hadi 12 ambako ni kufaulu kuzuri. Kwa upande mwingine 

wanafunzi 512,389 (30.8%) walipata alama kati ya 6 hadi 8 ambako 

ni kufaulu kwa wastani, na wanafunzi 684,744 (41.1%) walipata 

alama kati ya 0 hadi 4 ambako ni kufaulu hafifu. Kwa ujumla, 

kiwango cha kufaulu katika swali hili kilikuwa cha wastani kwa kuwa 

wanafunzi 979,609 (58.9%) walipata kati ya alama 6 hadi 14. Chati 

Na. 3 inaonesha kiwango cha kufaulu katika swali la 3. 
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Chati Na. 3: Kufaulu kwa wastani kwa asilimia 58.9 ya 
wanafunzi walioweza kupata alama 6 hadi 14 

 
Uchambuzi wa majibu ya wanafunzi katika swali hili ulibainisha 

kuwa kiwango cha kufaulu kilitofautiana sana kati ya kiwango kizuri 

na kiwango kizuri sana (23.9%-4.2%). Wanafunzi waliopata alama 

14 walikuwa kwenye kiwango kizuri sana cha kufaulu, ikimaanisha 

kuwa waliweza kujibu vipengele vyote saba vya swali hili kwa 

usahihi. Wanafunzi waliopata alama kati ya 10 hadi 12 walikuwa 

kwenye kiwango kizuri cha kufaulu kwa kuwa waliweza kujibu kwa 

usahihi vipengele 5 hadi 6 kati ya vipengele saba. Kwa upande 

mwingine, wanafunzi waliopata alama kati ya 6 hadi 8 walikuwa 

kwenye kiwango cha wastani cha kufaulu kwa kuwa waliweza kujibu 

kwa usahihi vipengele 3 hadi 4 kati ya vipengele saba. Wanafunzi 

waliopata alama kati ya 0 hadi 4 walikuwa kwenye kiwango hafifu 

cha kufaulu, ikimaanisha kuwa baadhi ya wanafunzi walishindwa 

kujibu kipengele chochote na baadhi yao waliweza kujibu kwa 

usahihi kipengele kimoja au viwili kati ya vipengele saba vya swali 

hili. 
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Aidha, uchambuzi wa majibu ya wanafunzi ulionesha kuwa 

wanafunzi waliopata alama kati ya 10 hadi 14, walikuwa na maarifa 

na ujuzi wa kutosha juu ya kutunza mazingira na hasa katika 

kipengele cha vitu vinavyounda mazingira ya shule ambavyo ni 

binadamu na mimea, kwa ujumla vitu vilivyo hai na visivyo hai. 

Katika kipengele cha (i), wanafunzi walifanikiwa kuainisha kwa 

ufasaha kuwa kitu chochote kinachomzunguka binadamu ni 

mazingira. Jibu hili ni kiashiria kuwa wanafunzi walikuwa na umahiri 

na uwezo wa kutosha wa kusoma habari na kung’amua mazingira 

ndio ujumbe mahsusi katika habari. Kipengele cha (ii), kilipima 

uwezo wa wanafunzi kutofautisha vitu vilivyo hai na visivyo hai. 

Kiwango cha kufaulu katika kipengele hiki kilikuwa kizuri kwani 

wanafunzi wengi waliandika samani. Hii inamaanisha kuwa, 

wanafunzi waliojibu kwa usahihi kipengele hiki waliweza 

kutofautisha vitu vilivyo hai na visivyo hai. Pia, swali hili lilikuwa na 

uhusiano wa moja kwa moja na vitu vinavyomzunguka mwanafunzi 

katika maisha ya kila siku shuleni, hivyo baadhi ya wanafunzi 

waliweza kuhawilisha maarifa hivyo kujibu kwa usahihi. 

 

Vilevile, uchambuzi unaonesha kuwa kipengele cha (iii), kiliwataka 

wanafunzi kubaini mifano ya vitu hai vinavyopatikana katika 

mazingira ya shule. Ufaulu wa wanafunzi katika kipengele hiki 

ulikuwa wa kiwango kizuri kwani wanafunzi wengi waliofanya swali 

hili walipata jibu sahihi kwa kuandika mimea. Jibu hili ni kiashiria 

kuwa wanafunzi walikuwa na umahili wa kutosha katika kusoma 

habari na kuelewa habari ipasavyo. Kipengele cha (iv), kilipima 

uwezo wa wanafunzi kubaini vitu visivyo hai vinavyopatikana katika 

mazingira ya shule ambavyo hutumika katika kuandika na kuchora. 

Kufaulu katika kipengele hiki kulikuwa kwa kiwango cha juu kwani 

wanafunzi waliandika penseli kama jibu sahihi. Jibu hili ni kiashiria 
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kuwa wanafunzi walikuwa na maarifa ya kutosha yaliyotokana na 

habari waliyosoma, au umesababishwa na uhusiano uliopo kati ya 

vitu vinavyotumika mara kwa mara katika mazingira ya kufundishia 

na kujifunzia.  

 

Kipengele cha (v) kiliwataka wanafunzi kueleza umuhimu wa 

kutunza vitu vilivyo hai na visivyo hai. Swali lilipima uelewa wa 

wanafunzi kuhusu umuhimu wa kutunza vitu vilivyo hai na visivyo 

hai. Kiwango cha kufaulu katika kipengele hiki kilikuwa kizuri kwani 

wanafunzi wengi waliweza kueleza sababu ya kutunza vitu vilivyo 

hai na visivyo hai kuwa ni muhimu kulingana na habari waliyosoma. 

Jibu hili linatokana na uzoefu wa kawaida wa mwanafunzi katika 

kutumia vitu mbalimbali vinavyomzunguka katika mazingira yake ya 

shule.  

 

Kipengele cha (vi) kilipima uwezo wa wanafunzi katika kutofautisha 

samani na vitu vingine visivyo na uhai. Kiwango cha kufaulu kwa 

wanafunzi katika kipengele hiki kilikuwa kizuri kwani wanafunzi 

wengi waliweza kubaini kuwa kabati ni samani. Wanafunzi 

walioweza kujibu kwa usahihi swali hili walihusianisha ufahamu wao 

wa matumizi ya aina mbalimbali ya samani katika maisha ya kila 

siku na waliweza kutofautisha samani na viumbe vingine visivyo hai. 

 

Kipengele cha (vii) kilipima uwezo wa wanafunzi kubaini kundi 

lingine la viumbe linalopatikana katika mazingira ya shule mbali na 

viumbe hai. Kiwango cha kufaulu katika kipengele hiki kilikuwa kizuri 

kwani wanafunzi wengi waliweza kuandika jibu sahihi viumbe visivyo 

na uhai. Uchambuzi wa majibu ya wanafunzi ulibaini kuwa 

wanafunzi hawa walisoma habari na kuielewa. Kielelezo Na. 2.2 

kinaonesha mfano wa majibu sahihi katika swali la 3. 
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Kielelezo Na. 2.2: Sampuli ya majibu sahihi ya swali la 3. 

 

Uchambuzi zaidi wa majibu ulibaini kuwa baadhi ya wanafunzi 

walifaulu kwa kiwango cha wastani kwa kupata alama kati ya 6 hadi 

8, ikiwa ni sawa na kujibu kwa usahihi vipengele 3 hadi 4 kati ya 

vipengele 7. Kufaulu huku kwa wastani kulisababishwa na ukosefu 

wa umakini na kukosa ujuzi wa kutosha katika kusoma habari kwa 

kina na kulielewa jambo lililosababisha waweze kujibu kwa usahihi 

baadhi tu ya vipengele na kushindwa kujibu vipengele vingine. Kwa 

mfano, baadhi ya wanafunzi walijibu vizuri kipengele cha (i), (ii), (iii) 

na (vii) na kukosa vipengele vilivyobaki.  

Pia, uchambuzi unaonesha kuwa baadhi ya wanafunzi walipata 

alama kati ya 0 hadi 4. Hali hii inaashiria kuwa, wanafunzi hawa 

hawakuelewa matakwa ya swali katika vipengele vingi hivyo walijibu 

kwa usahihi vipengele vichache kwa mfano, katika kipengele cha (i), 

wanafunzi wengi waliandika maua. Jibu hili lilisababishwa na 
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muonekano halisi wa mazingira ya shule ambayo mara nyingi 

hupandwa maua ili kuyapa mvuto. Katika kipengele cha (ii) 

wanafunzi wengi walichanganya majibu sahihi na majibu yasiyo 

sahihi hasa kwa kuandika samani mbalimbali wazitumiazo wakiwa 

katika mazingira ya shule. Katika kipengele cha (iii), baadhi ya 

wanafunzi walitoa majibu zaidi kwa kutaja vitu zaidi ya kimoja kama 

binadamu, miti na mimea. Majibu haya ni kiashiria kuwa wanafunzi 

hao walitumia ufahamu na uzoefu wao katika kujibu swali hili na si 

kifungu cha habari walichosoma. 

 

Katika kipengele cha (iv), wanafunzi wengi walijibu kwa kuandika 

aidha, ubao, ufutio au ubao na ufutio. Majibu haya yalisababishwa 

na uwepo wa chaki hivyo, walichanganya kwani katika mazingira ya 

kujifunzia na kufundishia chaki hutumika kuandikia au kuchorea 

ubaoni. Majibu haya ni kiashiria kuwa wanafunzi walijibu si kutokana 

na habari waliyosoma, bali kulingana na ufahamu walionao juu ya 

mazingira yanayowazunguka. Aidha, baadhi ya wanafunzi 

waliandika majibu kama rangi, samani na daftari. Majibu haya 

kimsingi yanaendana na uhalisia japo siyo sahihi kulingana na 

muktadha wa kifungu cha habari waliyosoma.  

 

Wanafunzi wengine katika kipengele cha (v) waliandika majibu 

kama vile samani, vitabu na chaki. Ingawa majibu haya ni miongoni 

mwa vitu vilivyotajwa katika kifungu cha habari lakini hayana 

uhusiano na mahitaji ya swali. Swali lilipima uwezo wa mwanfunzi 

kutambua umuhimu wa kutunza vitu vilivyo hai na visivyo hai katika 

mazingira. Hivyo, inaonyesha kuwa wanafunzi hawa walikosa 

uelewa juu ya matakwa ya swali na kujibu vitu visivyo na uhai 

vinavyopatikana katika mazingira ya shule.  
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Kipengele cha (vi) kilipima uwezo wa wanafunzi kubainisha samani 

kati ya vitu viwili  kabati na chaki.  Wanafunzi wengi waliojibu swali 

hili waliandika majibu yaliyo nje ya vitu vilivyotajwa. Mfano 

waliandika majibu kama vile viti, kitabu na chaki. Huu ni ushahidi 

kuwa wanafunzi waliandika jibu kama vile viti inaonyesha kuwa 

wanao uelewa kuhusu samani ila hawakuzingatia mahitaji ya swali 

walijibu kwa kutumia ufahamu au uzoefu wa ujumla walionao 

kuhusu samani. Pia, wanafunzi walioandika jibu kama vile kitabu na 

chaki inaonyesha hawana uelewa juu ya vitu ambavyo ni samani na 

pia hawakuelewa vizuri kifungu cha habari na msingi wa swali 

waliloulizwa.  

 

Wanafunzi wengi waliojibu kipengele cha (vii) waliandika meza, 

dawati, miti, mchanga, mimea na wanyama majibu yanayoonesha 

hawakuelewa mahitaji ya swali. Kulingana na muktadha wa swali 

wanafunzi hawa walitaja kitu kimoja kimoja badala ya kundi la vitu. 

Majibu haya ni kiashiria kuwa wanafunzi hawakuwa makini katika 

kusoma habari husika au walikosa maarifa ya kutosha juu ya kundi 

la viumbe visivyo hai. Huu ni ushahidi kuwa wanafunzi wengi 

waliopata kiwango hafifu cha ufaulu hawakuelewa matakwa ya 

swali, badala yake walijibu kwa kutumia ufahamu au uzoefu wa 

jumla walionao kuhusu vitu vilivyo katika mazingira yao. Kielelezo 

Na. 2.3 kinaonesha sampuli ya majibu hafifu ya mwanafunzi katika 

swali la 3. 
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Kielelezo Na. 2.3: Sampuli ya majibu hafifu ya swali la 3 ya 

mwanafunzi mmojawapo aliyeweza kujibu kwa usahihi kipengele 
cha (iv) tu. 

 

2.2.2 Swali la 4: Kutumia Ramani na Elimu ya Anga katika 

Maisha ya kila Siku 

Swali hili lilitungwa kutoka katika umahiri mkuu 3: Kutumia ramani 

na elimu ya anga katika maisha ya kila siku. Katika swali hili, 

wanafunzi walitakiwa kuchunguza kielelezo kinachoonyesha pande 

kuu nne za dunia na vitu vilivyo kwenye kila upande. Wanafunzi 

walitakiwa kubainisha uelekeo wa vitu hivyo kwenye kielelezo katika 

kipengele cha (i) hadi (iv) (Tazama kielelezo Na. 4.1 ), na kisha 

kujibu vipengele vilivyoulizwa kwa kuandika jibu sahihi katika nafasi 

zilizo wazi. Swali hili lilikuwa na vipengele vinne (i), (ii), (iii) na (iv). 

Kipengele cha (i) kilipima uwezo wa wanafunzi kubaini uelekeo wa 

Kusini katika dira ya dunia. Kipengele cha (ii) kilipima uwezo wa 
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wanafunzi katika kubaini uelekeo wa Kaskazini katika dira ya dunia, 

kipengele cha (iii) kilipima uwezo wa wanafunzi katika kubaini 

uelekeo wa Magharibi katika dira ya dunia. Na kipengele cha 

mwisho (iv) kilipima uwezo wa wanafunzi kubaini uelekeo jua 

linakochomoza. Swali hili lilikuwa na jumla ya alama 8. Kielelezo 

Na. 2.4 kinaonesha kielelezo cha pande kuu nne za dunia na vitu 

vilivyoko kila upande kilichotumika katika swali la 4.  

 

Kielelezo Na. 2.4: Pande kuu nne za dunia na vitu vilivyoko kila 
upande kilichotumika katika swali la 4. 

 

Swali hili lilijibiwa na wanafunzi 1,664,353 (100%), ambapo 

wanafunzi 397,655 (23.9%) walipata alama zote 8 ambako ni 

kufaulu kuzuri sana, na wanafunzi 331,881 (19.9%) walipata alama 

6 ambako ni kufaulu kuzuri. Kwa upande mwingine, wanafunzi 

260,186 (15.7%) walipata alama 4 ambako ni kufaulu kwa wastani 
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na wanafunzi 674,631 (40.5%) walipata alama  0 hadi 2 ambako ni 

kufaulu hafifu. Kwa ujumla, kiwango cha kufaulu katika swali hili 

kilikuwa cha wastani kwa kuwa wanafunzi 989,722 (59.5%) walipata 

alama 4 hadi 8.  Chati Na. 4 inaonesha kiwango cha kufaulu katika 

swali la 4.  

 

 

Chati Na.4: Kiwango cha kufaulu cha wastani wa asilimia 
59.5 ya wanafunzi walioweza kupata alama 4 hadi 8 

 

Uchambuzi wa kiwango cha kufaulu kwa wanafunzi katika swali hili 

kulibainisha kuwa, kufaulu kulitofautiana sana kati ya kiwango cha 

wastani na kiwango hafifu (15.7%-40.5%). Wanafunzi waliopata 

alama 8 waliweza kujibu vipengele vyote vinne vya swali hili kwa 

usahihi. Wanafunzi waliopata alama 6 waliweza kujibu kwa usahihi 

vipengele 3 kati ya vipengele 4. Kwa upande mwingine, wanafunzi 

waliopata alama 4 waliweza kujibu kwa usahihi vipengele 2 kati ya 

vinne, na wanafunzi waliopata alama 0 hadi 2 hawakuweza kujibu 

kwa usahihi kipengele chochote au waliweza kujibu kwa usahihi 

kipengele kimoja kati ya vipengele vinne.  
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Kwa ujumla, swali hili lilipima umahiri wa wanafunzi katika nyanja 

kuu mbili; kwanza lilipima uwezo wa wanafunzi kuhusu ufahamu wa 

pande kuu nne za dunia, na pili lilipima uwezo wa wanafunzi 

kufahamu uelekeo wa vitu kwa kutumia dira. Wanafunzi waliopata 

alama 6 hadi 8 walikuwa na umahiri wa kutosha katika kutumia 

pande kuu nne za dunia katika maisha ya kila siku. Kufaulu huku 

kunaashiria kuwa wanafunzi hawa walijibu kwa usahihi vipengele 4, 

yaani kubaini uelekeo wa kikombe, penseli, kiti na mpira kwa 

kutumia pande kuu nne za dunia.  

 

Kwenye kipengele cha kwanza (i), wanafunzi waliojibu kwa usahihi 

waliweza kubaini kuwa kikombe kipo upande wa kusini. Uwezo huo 

ulitokana na maarifa ya kutosha walionayo juu ya usomaji wa dira. 

Katika kipengele cha (ii), wanafunzi ambao waliweza kujibu kwa 

usahihi kipengele hiki waliweza kutambua kuwa penseli ipo upande 

wa Kaskazini wa dira. Katika kipengele cha (iii), wanafunzi waliojibu 

kwa usahihi waliweza kubaini kuwa kiti kipo upande wa Magharibi 

na katika kipengele cha mwisho (iv), wanafunzi waliweza kubaini 

mpira ambao unawakilisha mwelekeo ambako jua huchomoza. 

Aidha, wanafunzi wengi waliopata alama 6 walikosa katika 

kipengele cha (iv) kwani wengi wao waliandika Mashariki. 

Wanafunzi hawa walikuwa na maarifa ya kutosha kuhusu upande 

ambao jua huchomoza lakini walishindwa kutambua matakwa ya 

swali lililowataka kutaja kitu kilichowakilisha upande huo. Kiwango 

cha kufaulu katika swali hili kilidhihirisha maarifa na ujuzi walionao 

kuhusu pande kuu nne za dunia. Kielelezo Na. 2.5 kinaonesha 

sampuli ya majibu ya mwanafunzi aliyeweza kujibu kwa usahihi 

swali la 4. 
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Kielelezo Na. 2.5 Sampuli ya majibu ya mwanafunzi aliyeweza 
kujibu kwa usahihi vipengele vinne vya swali la 4 

 

Kwa upande mwingine, baadhi ya wanafunzi walifaulu kwa kiwango 

cha wastani kwa kupata alama 4 ikiwa ni sawa na kujibu kwa 

usahihi vipengele 2 kati ya 4. Kufaulu huku kunatokana na 

wanafunzi kuwa na uwezo wa wastani wa kujua pande kuu nne za 

dunia. Wanafunzi hawa hawakufanya vizuri katika kipengele cha 
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tatu (iii) na cha nne (iv). Katika kipengele cha (iii) wanafunzi wengi 

waliandika kuwa kiti kipo upande wa Mashariki hii inaonesha kuwa 

wanafunzi walishindwa kutambua upande ambao jua huzama. 

Katika kipengele (iv), wanafunzi hawa hawakuweza kutambua 

uelekeo sahihi ambapo jua huchomoza ambao ni “Mashariki” na 

liliwakilishwa na mpira. Zaidi ya hayo, wanafunzi hawa hawajui 

uelekeo wa jua linapochomoza  kwa kutumia pande kuu za dunia. 

 

Pia, uchambuzi unaonesha kuwa, baadhi ya wanafunzi walipata 

alama kati ya 0 hadi 2 hali inayoonesha uwezo mdogo kabisa 

waliokuwa nao wanafunzi katika kujibu vipengele vyote vinne. 

Wanafunzi wengi katika kundi hili walifanikiwa kujibu kipengele 

kimoja kati ya vipengele vinne, na wengine hawakujibu kabisa 

kipengele chochote. Kipengele cha (i) kilijibiwa kwa usahihi na 

wanafunzi wengi ikiwemo wanafunzi wenye kiwango hafifu cha 

kufaulu, kwani waliweza kutaja upande ambao kikombe kipo katika 

dira ambao ni kusini.  Wanafunzi wengine hasa walio katika kundi 

hili la kufaulu hafifu walichanganya pande kuu nne za dunia na 

kutoa majibu yasiyoendana na uelekeo uliotakiwa. Hii inaonyesha 

kuwa wanafunzi hawa licha ya kutokuwa na ufahamu na maarifa ya 

kutosha juu ya uelekeo na pande kuu nne za dunia, pia 

hawajamudu stadi za Kusoma na Kuandika (K.K.). Kielelezo Na. 

2.6 kinaonesha mfano wa majibu ambayo si sahihi kama alivyojibu 

mwanafunzi mmojawapo. 
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Kielelezo Na. 2.6: Sampuli ya majibu ya mwanafunzi 
aliyeshindwa kutafsiri kielelezo na hivyo kushindwa kujibu 
vipengele vyote katika kujibu swali la 4.  

 

3.0 TATHIMINI YA KUFAULU KWA KILA UMAHIRI 

Uchambuzi katika Upimaji wa Darasa la Nne (SFNA) 2019 

unaonesha kuwa, kati ya mahiri kuu nne zilizopimwa kama 

zilivyoainishwa kwenye muhtasari wa Elimu ya Msingi wa somo la 

Maarifa ya Jamii wa mwaka 2016. Kufaulu kulikuwa kuzuri katika 

mahiri moja na kwa wastani katika mahiri nyingine tatu. Hata hivyo, 
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kiwango cha kufaulu katika moja ya umahiri (Kufuata kanuni za 

kiuchumi katika uzalishaji mali) kulikuwa chini (47.6%), 

ikilinganishwa na mahiri nyingine tatu. Kwa mfano, kiwango cha 

kufaulu kwa wanafunzi katika umahiri wa Kutambua msingi ya 

uzalendo katika jamii kilikuwa asilimia 79.2, wakati ambapo kufaulu 

katika umahiri Kutumia ramani na elimu ya anga katika maisha ya 

kila siku kilikuwa asilimia 59.5. Kwa upande mwingine, umahiri 

katika Kutambua matukio yanayotokea katika mazingira 

yanayomzunguka kulikuwa asilimia 58.9. Kwa hiyo, inaweza 

kuhitimishwa kuwa, ingawa wanafunzi wameweza kupata umahiri 

unaokubalika katika mahiri zote nne kama zilivyoainishwa kwenye 

muhtasari, bado wanafunzi wana upungufu wa umahiri, hasa 

kwenye Kufuata kanuni za kiuchumi katika uzalishaji mali. Inaweza 

kuzingatiwa pia kuwa, nguvu inatakiwa kuwekwa katika kuwasaidia 

wanafunzi kupata umahiri unaokubalika katika mahiri zote nne. 

Jedwali Na. 1 linaonesha mchanganuo wa kiwango cha kufaulu 

katika kila umahiri kwa kifupi.  

   

4.0 HITIMISHO 

Uchambuzi wa majibu ya watahiniwa katika maswali ya upimaji wa 

kitaifa wa darasa la nne katika somo la Maarifa ya Jamii umeonesha 

kiwango cha kufaulu cha umahiri mmoja kuwa katika kiwango kizuri 

na mahiri tatu kiwango cha wastani. Aidha, kulikuwa na changamoto 

za kushindwa kuelewa uhitaji wa swali, ujuzi hafifu katika umahiri 

mahususi na kushindwa kuhawilisha ujuzi kutoka katika jamii. Hata 

hivyo, baadhi ya wanafunzi wameweza kuonesha umahiri wa 

kutosha uliowawezesha kubaini majibu sahihi katika maswali 

yaliyoulizwa na hivyo kuwa na utendaji mzuri (kufaulu). 
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5.0 MAPENDEKEZO  

Ili kuboresha kiwango cha utendaji wa wanafunzi, Baraza la Mitihani 

la Tanzania linapendekeza mambo yafuatayo: 

(a) Walimu wasisitizwe kupima umahiri wa wanafunzi katika stadi 

za kusoma na kuandika ili kuweza kuwasaidia wanafunzi 

walio na ujuzi mdogo wa kusoma na kuandika. 

(b) Baadhi ya wanafunzi walionesha udhaifu katika ujuzi wa 

ufahamu. Mbinu mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji 

zitumike katika masomo yanayolenga kukuza ujuzi wa 

ufahamu wa wanafunzi.  

(c) Walimu wasisitizwe kufanya ziara za kimasomo maeneo 

mbalimbali yanayoweza kuwajengea wanafunzi kupata 

umahiri mahususi 

(d) Wanafunzi wapewe mazoezi ya kutosha yanayolenga kukuza 

umahiri ili kuwajengea uwezo katika kujibu maswali 

yanayopima umahiri. 
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                                                                                    KIAMBATISHO 

KUFAULU KWA WANAFUNZI KWA KILA UMAHIRI KATIKA 

SFNA 2019 

Na Umahiri 

Ufaulu kwa kila Swali 

Namba ya 

Swali 

% ya 

Kufaulu 

Wastani 

wa 

Kufaulu 

(%) 

 

Maoni 

1.  

Kutambua 

Misingi ya 

Uzalendo 

katika Jamii.  

1 92.7 92.7 Mzuri 

2.  

Kutumia 

Ramani na 

Elimu ya Anga 

katika Maisha 

ya kila Siku.  

 

4 

 

59.5 

 

59.5 
Wastani 

3.  

 

Kutambua 

Matukio 

yanayotokea 

katika 

Mazingira 

yanayomzungu

ka 

Mwanafunzi. 

 

3 

 

58.9 

 

58.9 
Wastani 

4.  

Kufuata 

Kanuni za 

Kiuchumi 

katika 

Uzalishaji Mali.  

2 47.6 47.6 Wastani 

 




