
NOTA SAINS 

BAB 4 : KEREAKTIFAN LOGAM 

 

4.1 KEPELBAGAIAN MINERAL 

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 

1. Mineral 

• Unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semulajadi dengan struktur hablur dan 

komposisi kimia yang tertentu. 

• Ditemui dalam kerak Bumi. 

• Wujud dalam bentuk unsur dan sebatian. 

2. Lengkapkan maklumat dalam jadual tentang contoh unsur dan sebatian 

Unsur / 

Sebatian 
Contoh Nama saintifik Kandungan unsur 

Unsur 
Emas Aurum Aurum 

Perak Argentum Argentum 

Sebatian 

Hematit Ferum (III) oksida Ferum, oksigen 

Kasiterit Stanum (IV) oksida Stanum, oksigen 

Kuarza Silikon dioksida Silikon, oksigen 

Bauksit Aluminium oksida Aluminium, oksigen 

Galena Plumbum (II) sulfida Plumbum, sulfur 

Pirit Ferum sulfida Ferum, sulfur 

Kalsit Kalsium karbonat 
Kalsium, karbon, 

oksigen 

 

3. Lengkapkan maklumat dalam jadual di bawah. 

 

 

 

Kalsium karbonat dipanaskan 
Tindakan terhadap 

kalsium karbonat 

Kalsium karbonat dicampur 

dengan asid hidroklorik cair 

Warna air kapur adalah 

berwarna jernih atau tidak 

berwarna. 

Keadaan air kapur 

sebelum gas 

dibebaskan 

melaluinya 

Warna air kapur adalah 

berwarna jernih atau tidak 

berwarna. 

Air kapur bertukar menjadi 

keruh 

Keadaan air kapur 

selepas gas 

dibebaskan 

melaluinya 

Air kapur bertukar menjadi 

keruh 



Kalsium karbonat                        

kalsium oksida + gas karbon 

dioksida 

Persamaan perkataan 

bagi tindakbalas yang 

berlaku 

Kalsium karbonat + asid 

hidroklorik                       

kalsium klorida + gas karbon 

dioksida + air 

 

4. Contoh-contoh Kalsium karbonat ialah batu kapur, marmar dan kapur. 

5. Lengkapkan maklumat di bawah tentang sebatian mineral. 

Nama mineral Sifat kimia Sifat fizik 

Kegunaannya 

dalam kehidupan 

harian 

Kalsium oksida Larut dalam air 
Tiada bau, berwarna 

putih kekuningan 

Digunakan dalam 

pembuatan simen 

dan kaca 

Silikon dioksida 
Tidak larut dalam 

air dan asid 

Tiada bau, berwarna 

kelabu 

Digunakan sebagai 

bahan tambah 

dalam pembuatan 

makanan 

 

4.2 SIRI KEREAKTIFAN LOGAM (SKL) 

1. Tindak balas yang cergas ialah antara logam yang lebih reaktif dengan oksigen. 

2.  Tindak balas yang kurang cergas ialah antara logam yang kurang reaktif dengan oksigen. 

3. Semakin reaktif sesuatu logam terhadap oksigen, semakin cergas tindak balas itu berlaku. 

4.  Membina siri kereaktifan logam 

 (i) Siri kereaktifan logam terhadap oksigen 

 

 (ii) Membuat perbandingan bagi eksperimen-eksperimen di bawah. 

   

Tujuan aktiviti 

Au Ag Hg Cu Pb Sn Fe Zn Al Mg Ca Na K 



Menentukan siri kereaktifan 

logam terhadap oksigen 

Menentukan kedudukan 

karbon dalam siri kereaktifan 

logam 

Menentukan kedudukan 

hidrogen dalam siri 

kereaktifan logam 

Persamaan perkataan bagi tindakbalas 

Magnesium + Oksigen    

              Magnesium oksida Tiada Tiada 

Aluminium + Oksigen  

                Aluminium 

oksida 

Tiada Tiada 

Zink + Oksigen              

Zink oksida 

Zink oksida + karbon              

Zink + karbon dioksida   
Tiada 

Ferum + oksigen             

Ferum oksida  

Ferum oksida + karbon  

                Ferum + karbon 

dioksida 

Tiada 

Plumbum + oksigen             

Plumbum oksida  

Plumbum oksida + karbon  

                 Plumbum + 

karbon dioksida 

Tiada 

 

(iii) Karbon dan Hidrogen di masukkan dalam siri kereaktifan logam kerana kedua-dua unsur 

bukan logam ini dapat bertindak balas dengan oksigen. 

(iv) Karbon merupakan satu unsur bukan logam tetapi ia bertindak balas dengan oksigen 

berlebihan untuk membentuk logam oksida dan membantu dalam menentukan 

kereaktifan sesuatu logam. 

 (v) Kesimpulan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam ialah 

 

 

 

 

 

  

K Ag Hg Cu Au Pb Sn Fe H Zn C Al Mg Ca Na K 


