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Bơi ngược lại dòng nước 
chảy 

Bơi xuôi theo chiều 
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Vùng vẫy và kêu cứu
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Do nước biển hấp thụ ít và 
phản chiếu lại các tia màu đỏ 

trong ánh sáng mặt trời

Do tảo biển phát triển quá 
mức và tập trung ở một vùng 

nước với mật độ cao

Do nước biển chứa nồng độ 
cao hyđrô-sunfua

Do nước biển chứa quá 
nhiều muối

Hiện tượng Thủy triều đỏ xảy ra là do đâu?
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Cá chép Cá mập

Cá voi Cá nóc

Ngư dân miền Trung và miền Nam thường thờ Cá Ông,
mong được thần Nam Hải phù hộ cho một cuộc sống no
ấm. Cá Ông là loài cá nào trong các loài cá sau đây?
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Sóng

Sóng thần

Thủy triều

Dòng chảy

Dòng hải lưu

Dòng chảy xa bờ

Sự lên xuống của nước biển theo một chu kỳ, do 
lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời

Hình thành do gió

Chảy cố định theo một hướng, có dòng nóng và 
dòng lạnh

Một luồng nước mạnh chảy theo hướng vuông 
góc từ bờ ra đến biển

Hình thành do một sự xáo trộn lớn ở đại dương

Sự di chuyển của một khối nước lớn theo một 
hướng nhất định, hướng này có thể thay đổi 

hoặc giữ nguyên theo thời gian
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