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Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
 

1. Latar belakang Nazimuddin Al Kamil mendirikan Kerajaan Samudera Pasai 
tahun 1238 M di ujung Pulau Sumatera adalah . . . . 

a. memudahkan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat 
b. untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan lada 
c. mewujudkan cita-cita untuk menguasai Nusantara 
d. untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Sumatera 
e. permintaan dari masyarakat Samudera dan Pasai    

 

2. Sebagai raja pertama Kerajaan Samudera Pasai Sultan Malik Al Saleh juga 
menggunakan bandar (pelabuhan) untuk mengembangkan kerajaannya, salah 
satu fungsi bandar tersebut adalah . . . . 

a. menambah perbekalan untuk pelayaran para saudagar 
b. menyebarkan agama Islam kepada seluruh saudagar yang datang 

berkunjung 
c. menguasai setiap jenis barang dagangan dan menentukan harga 

jualnya 
d. menyerap tenaga kerja asing untuk kerajaan 
e. pemungutan pajak bagi para pedagangan kepada masyarakat  

 
3. Sebagai kerajaan maritim teknologi yang berkembang di Kerajaan Samudera 

Pasai adalah . . . . 
a. pelayaran dan kelautan 
b. pertanian dan perdagangan 
c. perkapalan dan perdagangan  
d. pelayaran dan perkapalan 
e. pertanian dan kelautan 

 
4. Kerajaan Samudera Pasai mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal 

ini karena kerajaan ini menjadi pelabuhan . . . . 
a. bea cukai  
b. transito 
c. bilateral 
d. intransito 
e. regional 

 
5. Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan 

Malik At Thahir tahun 1297 – 1326 M, dilatarbelakangi oleh . . . . 
a. dinikahinya putri Perlak oleh Malik At Thahir 
b. keberhasilan dalam pemungutan pajak  
c. meyerahnya raja Perlak   
d. dikuasainya selat sunda oleh Samudera Pasai 
e. Samudera Pasai memiliki armada laut yang kuat 

 
6. Penyebab mundurnya Kerajaan Samudera Pasai dibawah pimpinan Sultan 

Maliki At Tahir II (1326 – 1348 M)  adalah . . . . 
a. kembalinya Malik At Thahir II keajaran Syi’ah 



22 

 

b. perang saudara dalam perebutan tahta kerajaan 
c. berkembangnya Kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan 
d. tumbuhnya kader-kader Islam untuk berdakwah 
e. pemberontakan dari daerah-daerah kekuasaan   

 
7. Pada akhir abad ke 14 Kerajaan Samudera Pasai mengalami kehancuran 

karena . . . . 
a. Ketidakberanian Sultan Zainal ‘Abidin  
b. pemberontakan dan perang saudara 
c. pengkhianatan oleh kerajaan bawahan  
d. penaklukan dan perebutan kekuasaan 
e. penaklukan  

 
  

Kunci Jawaban: 

 
1. B 
2. A 
3. D 
4. B 
5. E 
6. C 
7. D 

 
 
 


