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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 
Ημερομηνία: 11-4-2020 

 
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: 

1) Η γέννηση της Κοινωνιολογίας είναι απόρροια των μεταβολών που 

προέκυψαν από τη γαλλική και τη βιομηχανική επανάσταση.  

2) Οι δουλοκτητικές αγροτικές κοινωνίες επέτρεψαν την ανάδυση του 

καπιταλισμού. 

3) Η κοινωνικοποίηση είναι μια δυναμική διαδικασία που διαφοροποιείται 

στον χώρο, αλλά όχι στον χρόνο. 

4) Σύμφωνα με τον Φρόυντ, το «υπερεγώ» περιλαμβάνει τα βιολογικά ένστικτα 

των ατόμων. 

5) Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται αποκλειστικά με την επιβολή κυρώσεων.  

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. 

1) Οι σύγχρονες θεωρίες κοινωνικοποίησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση: 

I. στα βιολογικά ένστικτα των ανθρώπων. 

II. στις παρορμήσεις των ατόμων. 

III. στις συνειδητές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. 

IV. στα τρία μέρη της προσωπικότητας κατά τον Φρόυντ.  

 

2) Η συστηματική καλλιέργεια του εδάφους χαρακτηρίζει: 

I. τη βιομηχανική κοινωνία. 

II. τη φεουδαρχική και τη δουλοκτητική κοινωνία. 

III. τη μεταβιομηχανική κοινωνία. 

IV. τη φεουδαρχική κοινωνία, αλλά όχι τη δουλοκτητική. 

Μονάδες 10 (2Χ5) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1.α. Να αναφερθείτε στο κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες 6 

Β1.β. Ποιοι είναι οι ψυχο-κοινωνικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης; 

Μονάδες 6 

Β2.α. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την καθημερινή 

θεωρητική σκέψη; 

Μονάδες 6 

Β2.β. Ποιες ήταν οι απόψεις του Βέμπερ για την κοινωνική συμπεριφορά και τη 

δράση των ανθρώπων; 

Μονάδες 7 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.α. Να συγκρίνετε τη φροϋδική διάσταση της ψυχικής οργάνωσης της 

προσωπικότητας του ατόμου με τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 

Μονάδες 13 

Γ1.β. Να επισημάνετε τα κοινά στοιχεία στην ορολογία τους και να εξηγήσετε αν 

αυτά ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενό τους. 

 Μονάδες 12 

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; 

Μονάδες 25 

 


