
 

 

 
 

 
 

   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2021 
 

ΘΕΜΑ Α  

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

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.  

1. Σύμφωνα με τον Φρόυντ, η φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου προϋποθέτει την 

απελευθέρωση των σεξουαλικών ορμών του.  

2. Κατά τη πρώτη φάση μετάβασης στη βιομηχανική κοινωνία η αγροτική παραγωγή μπορούσε 

να συντηρήσει τον μη γεωργικό πληθυσμό.  

3. Σύμφωνα με τη σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης σε κάθε κοινωνία πρέπει να υπάρχει 

ένα επαρκές σύστημα επικοινωνίας και ένας κοινός πολιτισμικός κώδικας, ώστε τα άτομα να 

επικοινωνούν, αλλά και να βλέπουν τον κόσμο κατά τον ίδιο τρόπο.  

4. Το ρουσφέτι και το μέσο εντείνουν την αποξένωση των πολιτών από την πολιτική και δεν 

ταιριάζουν στο σύγχρονο κράτος δικαίου.  

5. Η άμεση δημοκρατία είναι δημιούργημα των προβιομηχανικών κοινωνιών.  

Μονάδες 15 (5x3)  

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. Σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο:  

α. Η κυριαρχία του οικονομικού παράγοντα έναντι του πολιτικού είναι καθολική.  

β. Η εξουσία ασκείται μόνο από μια διευθυντική τάξη.  

γ. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών.  

δ. Τα α και γ.  

 

II. Υποστήριζε ότι η εκπαίδευση κατασκευάζει τον «καλλιεργημένο» άνθρωπο μιας κοινωνίας:  

α. Π. Μπουρντιέ  

β. Ρουσό  

γ. Αλεξίου  

δ. Κρ. Ντε Μοντιμπέρ  



 

 

Μονάδες 10 (2x5)  

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ποιες «γενιές» εθνικών κρατών μπορούμε να διακρίνουμε ιστορικά;  

Μονάδες 10  

Β2. Τι σημαίνει συμβολική αλληλεπίδραση και από ποιους θεμελιώθηκε η ομώνυμη 

κοινωνιολογική σχολή;  

Μονάδες 15  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Τι ονομάζουμε ανισότητες;  

Μονάδες 4 

Γ2. Τι είναι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες;  

Μονάδες 5 

Γ3. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντιμετώπιση των ανισοτήτων;  

Μονάδες 5 

Γ4. Ποιος ψυχοκοινωνικός μηχανισμός μπορεί να συνδεθεί με τις άνισες σχολικές επιδόσεις των 

μαθητών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Δ  

Ποια είναι η σχέση της κοινωνικοποίησης ως διαδικασίας οικοδόμησης της συλλογικής 

ταυτότητας με την προσέγγιση του Κούλεϋ και με την επιλογή του ατόμου να συμμετέχει σε 

παρέες και συλλόγους; Ποια στοιχεία συνοδεύουν την ένταξη του παιδιού σε παρέες 

συνομηλίκων;  

                                                                                                                                                                Μονάδες 25 


