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Κοινωνιολογία 

Διαγώνισμα Προσομοίωσης 4 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη: 

I. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία ο ορθολογισμός δείχνει να είναι το κλειδί για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

II. Οι κοινωνικές δεξιότητες ενισχύονται με την καλλιέργεια αντιλήψεων σχετικά με 

την ισοτιμία όλων των ανθρώπων και την εμπέδωση της «πολιτισμικής 

σχετικότητας». 

III. Οι νέες μορφές αναλφαβητισμού συνδέονται συχνά με την μερική εξάπλωση της 

τεχνολογίας. 

IV. Η κυριότερη δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος στη χώρας μας είναι ότι η 

κοινωνία των πολιτών έχει υποκαταστήσει τα πολιτικά κόμματα. 

V. Στο στάδιο του ομαδικού  παιχνιδιού, κατά τον Μιντ, δίνεται βαρύτητα στους 

«σημαντικούς άλλους». 

 

Μονάδες 15 (5Χ3) 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

I. Βασική προϋπόθεση από την πλευρά του κράτους για την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι να διασφαλιστούν οι αρχές: 

1. Της ισότητας μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας. 

2. Της μη διάκρισης των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. 

3. Της δικαιοσύνης.  

4. Ισχύουν τα 1 και 2.  

 

II. Οι χαρακτηρισμοί και οι ετικέτες, σύμφωνα με την σχολή της αλληλεπίδρασης 

για την συμπεριφορά, επιβάλλονται συνήθως από: 

1. Τα άτομα της κοινωνίας με χαμηλό κοινωνικό στάτους. 

2. Τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες και τους φορείς κοινωνικού ελέγχου που 

τις αντιπροσωπεύουν. 

3. Τα άτομα τα οποία έχουν ήδη στιγματιστεί για εγκληματική συμπεριφορά. 

4. Τα άτομα που έχουν οδηγηθεί σε πρωτογενή παρέκκλιση. 

 

Μονάδες 10 (5Χ2) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια είναι η θέση του Βέμπερ, του Μαρξ και του Κοντ για τη διαδικασία 

δημιουργίας του κράτους;  

Μονάδες 15 

Β2. Να συσχετίσετε τις συνέπειες της φτώχειας με θέματα υγείας. 

Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να παρουσιάσετε τη σχολή των συγκρούσεων ως προσπάθεια 

συστηματοποίησης  της κοινωνιολογικής σκέψης;  

Μονάδες 9 

Γ1. β. Πώς αντιμετωπίζει η θεωρία της σύγκρουσης τις προκαταλήψεις;  

Μονάδες 3 

Γ2. α. Πώς προσεγγίζουν την κοινωνικοποίηση οι μαρξιστές;  

Μονάδες 5 

Γ2. β. Πώς αντιμετωπίζουν η μαρξιστική θεωρία και η κριτική θεωρία της σύγκρουσης 

την αποκλίνουσα συμπεριφορά; Να εντοπίσετε τις διαφορές των δύο προσεγγίσεων. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Ποιες είναι οι φάσεις μετάβασης προς τη βιομηχανική κοινωνία μέχρι τη 

βιομηχανική επανάσταση;  

Μονάδες 9 

Δ2. β. Πώς φαίνεται η μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία; 

Πώς προέκυψε ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας»; 

Μονάδες 8 

Δ2. γ. Ποιες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής 

κοινωνίας;  

Μονάδες 8 


