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KERTAS PEPERIKSAAN
LAPAN [8] HALAMAN.

Jawab ENAM [6] soalan.
daripada Bahagian B.

BAHAGIAN A

INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM

Semua soalan daripada Bahagian A dan TIGA [3] soalan

1. Berikan huraian ringkas tentang konsep-konsep berikut;

t il Wilayah Seragam
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t iil Wilayah Fungsian

[iii] Isodapane Kritikal

[iv] Jarak Barangan

&
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a

I v] Pusat Peringkat Tertinggi

[15 markah]

2. Berikan penjelasan konsep-konsep berikut;

t il Kerak Burni
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i iil Batuan Enapan

[iii] Fantulan

I iv] Penyahutanan
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I vJ Paras Trofik

[15 markah]

a Apakah yang dimaksudkan dengan;

t il Pembangunan Mampan
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t ii1 Keseimbangan Alam Sekitar;

[10 markah]
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BAHACIAN B. Jawab TIGA [3] soalan - [60 markah]
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4. SAMA ADA

ta] Merujuk kepada mana-mana satu bandar ATAU bandaraya yang anda
ketahui, berikan peqjelasan serta komen tentang perkara-perkara berikut;

i il Kawasan Pusat Perniagaan (KPP).

t iil Kawasan-Kawasan Kediaman.

tiiil Kawasan-Kawasanlndustri.

[20 markah]

\ATAU

tbl Huraikan sejauhroq4akah model Weber dapat
menerangkan pola perinilustrian di kawasan-kawasan
Malaysia.

digunakan rurtuk
industri utama di

[20 markah]

5.

^ilr\,v
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SAMA ADA

[a] Huraikan empat fungsi atmosfera.

t 8 markahJ _.

tb] Dengan merujuk kepada contoh-contoh, bincangkan peranan gas-gas )
dalam atmosfera dan bukdikan sejauhmanakah kewujudan gas-gas terse6ut '' , I

dapat mempengaruhi perubahan iklim dunia. 
" 

\0

[12 markah]

ATAU

Ic] melindungi dan
dan kemusnahan

[20 markah]

)

a

Bincangkan tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi
memelihara sumber-sumber alam daripada kerosakan
yang semakin berluasa sekarang ini.
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6. SAMA ADA

[a] Bincangkan pengaruh pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negam

membangun ke atas alam sekitar masd kini.

0 markahl

ATAU

tb] Tindakan manusia ke atas alam sekitar telah mempengaruhi Kajian

Geografi Masa kini. Bincangkan pernyataan ini dengan memberikan I
contoh-contoh sesuai.

[20 markah]
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