KARANGAN RAMALAN UPSR 2016 ( BIL 1/2016 )- JIMAT CERMAT
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berjimat cermat.
Tulis sebuah karangan tentang cara-cara untuk berjimat cermat.
Amalan berjimat cermat merupakan amalan yang mulia. Setiap orang perlu
berjimat cermat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membudayakan
amalan berjimat cermat.
Antara langkah yang dapat dilakukan termasuklah menjimatkan
penggunaan air dan elektrik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengelakkan bil
utiliti yang tinggi. Kita dapat mengurangkan perbelanjaan bulanan.
Selain itu, kita dapat menjimatkan wang melalui amalan membawa bekal
makanan ke sekolah atau ke tempat kerja. Sudah pasti tindakan ini dapat
menjimatkan wang saku kita. Selain dapat berjimat, kita juga dapat
menikmati makanan yang lebih berkhasiat dan bersih.
Kita disarankan agar tidak membeli barangan yang tidak diperlukan. Kita
hendaklah membeli sesuatu yang penting sahaja. Hal ini perlu dilakukan
untuk mengelakkan pembaziran.
Janganlah kita membazirkan makanan. Kita perlu memilih makanan yang
berkhasiat sahaja. Elakkan pembelian makanan segera yang tidak
berkhasiat itu. Makanan segera dapat menjejaskan kesihatan kita di
samping menggalakkan pembaziran.
Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan amalan berjimat cermat
sepanjang masa. Hal ini merupakan tuntutan agama. Banyak manfaat yang
akan diperoleh.

KARANGAN RAMALAN UPSR 2016 (BIL.2/2016) - MENABUNG

Amalan menabung mendatangkan manfaat dan faedah yang besar kepada setiap
orang. Tulis sebuah karangan tentang kepentingan amalan menabung.
Amalan menabung merupakan amalan yang mulia. Banyak faedah dan
kepentingan yang akan diperoleh melalui amalan ini.
Amalan menabung akan dapat menyemai budaya berjimat cermat. Kita akan
dapat mengelakkan pembaziran dan dapat mengurangkan perbelanjaan harian
dan bulanan sekiranya amalan ini dipraktikkan secara konsisten.
Selain itu, amalan menabung akan dapat meringankan bebanan ibu bapa. Kita
dapat menyimpan wang saku di dalam tabung. Sekiranya kita membawa bekal
makanan ke sekolah, sudah pasti matlamat kita untuk menabung akan tercapai
dengan lebih mudah.
Melalui amalan menabung, kita akan dapat menjamin masa hadapan yang lebih
cerah. Wang yang disimpan dapat digunakan pada masa hadapan.
Wang tersebut turut dapat digunakan ketika kita berhadapan dengan waktu
kecemasan.
Di samping itu, kita akan mendapat keuntungan daripada simpanan yang kita
lakukan. Sebagai contoh, wang yang kita simpan di bank akan diberikan dividen
dan bonus dan sudah pasti amalan ini memberikan keuntungan yang lebih
banyak. Apatah lagi, wang yang kita simpan itu terjamin dari segi
keselamatannya.
Kesimpulannya, semua orang perlu mengamalkan tabiat menabung. Kata
peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit dan sehari selembar
benang, lama-lama menjadi kain.

KARANGAN RAMALAN UPSR BIL.3/2016 - MEMBACA

Membaca mendatangkan manfaat dan faedah kepada murid. Tulis sebuah
karangan tentang faedah membaca.
Membaca merupakan amalan yang mulia. Amalan membaca ini perlu
diamalkan oleh setiap orang kerana banyak manfaat yang diperoleh daripada
amalan membaca.

Faedah membaca yang dapat diperoleh ialah kita dapat menambahkan
pengetahuan. Amalan ini akan menjadikan fikiran kita bertambah matang
seiring dengan pertambahan ilmu dalam dada.

Di samping itu, kita juga akan dapat memanfaatkan masa melalui amalan
membaca. Masa yang ada tidak dibuang begitu sahaja. Masa itu sangat
berharga. Masa yang ada juga dapat diluangkan dengan mengunjungi
perpustakaan untuk menerapkan amalan ini sebagai suatu rutin.

Amalan membaca juga akan dapat meningkatkan kemahiran bahasa
seseorang. Keadaan ini penting kerana amalan ini dapat membantu murid
dalam bidang penulisan selain memperkaya kosa kata murid.

Melalui amalan membaca juga, kita dapat melatih kemahiran berfikir
seseorang secara kreatif dan kritis. Contohnya apabila seseorang itu membaca
buku sastera yang mempunyai nilai-nilai murni, maka akan dapat memupuk
amalan mulia dalam kehidupan sehariannya.

Kesimpulannya, membaca merupakan satu amalan yang mulia yang perlu

disemai sejak kecil lagi. Banyak manfaat yang akan diperoleh hasil daripada
amalan membaca.

