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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ                                 

 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 

1ο θέμα 

Α. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Κάθε ένα από τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου, σύμφωνα με τον Φρόυντ, 

αντιστοιχούν σε μία διαφορετική σωματική ζώνη ικανοποίησης στην ίδια χρονική περίοδο 

ανάπτυξης. Λάθος σε διαφορετική 55 3ο             κεφαλαί  

 

2. Από έρευνα της UNICEF (2000) με θέμα «Τα παιδιά των φαναριών» προκύπτει ότι 

5.800 παιδιά ζούσαν και εργάζονταν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στους δρόμους.  Σ ΣΕΛ 

126  

3. Στις μέρες μας υπάρχουν ακόμα έθνη που διεκδικούν την εδαφική και κρατική υπόστασή τους, 

ενώ η διαδικασία δημιουργίας κρατών συνεχίζεται σε πολλά μέρη του κόσμου.. Σ 138 ΠΧ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ  

4. Στο θεολογικό στάδιο , σύμφωνα με τον Κοντ, ο άνθρωπος ερμηνεύει τον κόσμο ως έργο 

φυσικών δυνάμεων.                                                Λ υπερφυσικών  

 

5. Στην κάθετη κατανομή της εργασίας κάθε εργάτης ξέρει να εκτελεί μέρος της συνολικής 

εργασίας, ενώ στην οριζόντια κατανομή της εργασίας η σύλληψη της οργάνωσης της εργασίας 

διαχωρίζεται από την εκτέλεσή της. Λ σελ. 111 

Μονάδες 15  

 

Β.  

Να επιλέξετε τη μοναδική απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

i. Ποια κοινωνιολογική σχολή δίνει έμφαση στην λειτουργία των θεσμών; : β 206 

1. Σχολή της κοινωνικής κατασκευής 

2. Σχολή της συναίνεσης ισορροπίας Σ  

3. Σχολή των συγκρούσεων 

4. Σχολή της κοινωνικής διαντίδρασης  
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ii. Η οργάνωση και η λειτουργία γύρω από τον τομέα της γνώσης:4 

1. Χαρακτηρίζει τη μεταβιομηχανική κοινωνία. σ 

2. Προσδιορίζει τη μετάβαση από τις φεουδαρχικές αγροτικές κοινωνίες στις βιομηχανικές.  

3. Είναι το κριτήριο που διαφοροποιεί τις χώρες του 1ου από αυτές του 2ου Κόσμου. 

4. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 10  

 

2ο θέμα 

1η ερώτηση σύντομης απάντησης  

Τι γνωρίζετε για το έργο του Ντυρκέμ «η αυτοκτονία»; Πως χρησιμοποιεί την έννοια της ανομίας;  

Μονάδες 10  

2η ερώτηση σύντομης απάντησης  

Αφού αναλύσετε το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης, να καταγράψετε τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν για τη δημιουργία του από τους Βέμπερ, Κοντ, Μαρξ. 

Μονάδες 15  

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 

1ο θέμα 

Α. Τι γνωρίζετε για τα ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης και πως η τηλεθέαση από μικρή ηλικία 

συνδέεται µε νέες μορφές αναλφαβητισμού; 

Μονάδες 10  

Β.  Αφού προσδιορίσετε την έννοια του κοινωνικού θεσμού να καταγράψετε πως τον αντιλαμβάνεται η 

σχολή της κοινωνικής κατασκευής, παρουσιάζοντας όμως ολόκληρη τη θεωρία της. 

Μονάδες 9  

Γ. Τι σημαίνει κοινότοπη ή συμβατική γνώση; Να δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιου είδους γνώσης.  

Μονάδες 6  
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2ο θέμα 

1. Να καταγράψετε τις συνέπειες της μεταβιομηχανικής κοινωνίας (ή αλλιώς κοινωνίας της  

πληροφορίας) σε πολιτικό επίπεδο.  

 Μονάδες  9 σελ. 36/ 104/////13 

2.Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας; 

Μονάδες 10  

3. Τι είναι κοινωνικοποίηση και ποιος είναι ο στόχος της σύμφωνα με δύο κοινωνιολογικές σχολές;  

Μονάδες 6  

 

 

Καλή Επιτυχία! 


