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S~la past~kan bahawa kertas peper~ksaan In1 mengandung~ TlGA muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peper~ksaan In1 

Jawab LIMA darlpada ENAM soalan yang d~ber~kan dalam Bahasa 
Malays~a 

T~ap-t~ap soalan bern~la~ 20 markah 



[BAT 202131 

1 [a] Jelaskan perbezaan antara pengangkutan Ekman dan pergerakan 
alr dalam ombak 

(1 0 markah) 

[b] Blncangkan pembentukan tsunam~ pada 26 D~sember 2004 dl 
Lautan lnd~a dan kesannya ke atas negara-negara yang drtrmpa 
ombak bencana tersebut 

(1 0 markah) 

2 Secara teori, setlap tempat dl permukaan bum1 sepatutnya mengalam1 
pasang surut sem~dlurnal yang mempunyal dua alr pasang dan dua air 
surut yang sama ampl~tud Walau baga~manapun, air pasang surut yang 
wujud dl dunla adalah pelbaga~ jenls 

[a] Senara~kan setiap jenls air pasang surut yang boleh d~jumpa~ 

(6 markah) 

[b] Blncangkan CI~I-cir~ air pasang surut yang tersenara~ dl [a] dan juga 
baga~mana la boleh dibentuk 

(14 markah) 

3 Tulls nota-nota rlngkas mengenal EMPAT daripada lima top~k ber~kut 

[I] Strat~fikasi lautan meng~kut suhu alr laut 
[II] Kesan Cor~ol~s 
[III] Kesan La Nlna pada aras terrnoklln dan aras laut dl peralran panta~ 

barat Amer~ka Selatan 
[IV] Sistem peredaran termohalln 
[v] Terangkan semua faktor yang mempengaruh~ ketumpatan air laut 

(20 markah) 



[BAT 202131 

4 [a] Brncangkan bagarmana kualrtr dan kuant~ti cahaya berubah 
dengan kedalaman air dr kawasan marrn 

(1 0 markah) 

[b] Bagarmanakah pertukaran in1 mempengaruhi produktlv~t~ primer di 
kawasan lautan7 

(1 0 markah) 

5 Terangkan bagaimana perrst~wa tsunami yang berlaku pada 26 Dlsember 
2004 mempengaruhi kualrtr arr dr kawasan perarran Pulau Prnang 
Berrkan contoh-contoh spesifik parameter kualiti alr dalam penerangan 
anda 

(20 markah) 

6 [a] Nyatakan lima perbezaan yang terdapat dalam carta nautika 
admlral~ti lama dan carta nautrka adm~raliti baru 

(1 0 markah) 

[b] Bagaimanakah carta nautrka dapat menolong pelaut dalam 
pengiraan kedalaman pada waktu dan tempat yang tertentu? 

( I  0 markah) 


