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Ufafanuzi wa Utendakazi wa WIDA 
 
Kwenye ngazi ya ufasaha wa lugha ya Kiingereza, Wanafunzi wa lugha ya Kiingereza 
watachakata, kuelewa na kuzalisha au kutumia: 

6- Kufikia 

 

 kwenye ngazi ya ufasaha wa lugha ya kiingereza, wanafunzi wa lugha ya 
kiingereza watachakata, kuelewa na kuzalisha au kutumia: 

 aina za urefu wa sentensi za taratibu tofauti za lugha kwa marika 
yaliyoongezwa ya kuzungumza au majadiliano ya maandishi inavyohitajika na 
ngazi ya daraja iliyobainishwa 

 au majadiliano ya maandishi inavyohitajika na ngazi ya daraja ilivyobainishwa 

5- 
Kuunganisha 

 

 lugha maalum au ya kiufundi ya sehemu za maudhui 
 aina za urefu wa sentensi za taratibu tofauti za lugha katika majadiliano ya 

mazungumzo au maandishi yaliyoongezwa, ikiwemo hadithi, mitungo au 
ripoti 

 lugha ya kuzungumza au maandishi inayokaribia kulingana na ile ya 
kiingereza- marika ya ufasaha yanayopewa nyenzo za ngazi ya daraja  

4- Kupanua 

 

 lugha mahususi na ya kiufundi ya sehemu za maudhui 
 aina za urefu wa sentensi za taratibutofauti za lugha katika majadiliano ya 

mazungumzo au sentensi au aya nyingi zinazohusiana 
 lugha ya mazungumzo au maandishi yenye makosa machache ya fonolojia, 

sintaksia au semantiki ambayo hayazuii maana ya jumla ya mawasiliano 
inapowasilishwa kwa majadiliano ya mazungumzo au maandishi yenye hisia, 
mchoro au usaidizi wa matumizi 

3- Kutunga 

 

 lugha ya jumla na mahususi ya sehemu za maudhui 
 sentensi zilizopanuliwa katika mazungumzo au aya za maandishi 
 lugha ya mazungumzo au maandishi yenye makosa ya fonolojia, sintaksia au 

semantiki yanayoweza kuzuia mawasiliano lakini kuhifadhi  maana yake 
inapowasilishwa kwa mazungumzo au maandishi , masimulizi au ufafanuzi wa 
maelezo yenye hisia, michoro au usaidizi wa matumizi 

2- Kuanza 

 

 lugha ya jumla inayohusiana na sehemu za maudhui 
 virai au sentensi fupi 
 lugha ya mazungumzo au maandishi yenye makosa ya fonolojia, sintaksia, au 

semantiki ambayo mara nyingi huzuia maana ya mawasiliano inapowasilishwa 
kwa amri ya hatua moja au nyingi , maelekezo, maswali au taarifa mbalimbali 
zenye hisia, mchoro au usaidizi wa matumizi 

1- Kuingia 

 

 uwakilishi wa picha au mchoro wa lugha ya sehemu za maudhui 
 maneno, virai au vipande vya lugha inapowasilishwa kwa amri za hatua moja, 

maelekezo, wh-, chaguo au maswali ya ndiyo/la, au kauli yenye hisia, mchoro 
au usaidizi wa matumizi 

 lugha ya mazungumzo yenye makosa ya fonolojia, sintaksia au semantiki 
ambayo mara nyingi huzuia maana inapowasilishwa kwa amri msingi za 
mdomo, maswali ya moja kwa moja,, au kauli rahisi zenye hisia, mchoro au 
usaidizi wa matumizi 


