
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 

 

Θέμα 1ο 

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

1. Το ‘κοινωνικοποιημένο άτομο’ εντάσσεται σε ομάδες και υποχρεώνεται να 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις τους.   

2. Η θεωρία του Βέμπερ συμφωνεί με την αντίληψη του προτεσταντισμού πως η 

θρησκευτική συμπεριφορά είναι προσανατολισμένη προς τον επίγειο κόσμο. 

3. Η κοινωνικοποίηση είναι πολύπλοκη διαδικασία και επιτελείται μέσω ψυχο-

κοινωνικών μηχανισμών. 

4. Οι μορφές του κοινωνικού ελέγχου είναι δυο: ο τυπικός και ο άτυπος κοινωνικός 

έλεγχος. 

5. Οι κοινωνικοί ρόλοι που διαδραματίζουν τα άτομα είναι πανομοιότυποι σε κάθε 

κοινωνία. 

(25 μονάδες) 

Θέμα 2ο 

Α. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.Ποιά από τα παρακάτω δεν ταιριάζει στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης: 

α) Η διαδικασία είναι αμφίδρομη. 

β) Είναι εξελικτική/δυναμική διαδικασία. 

γ) Είναι συνδεδεμένη μόνο με τα πρώτα χρόνια της ζωής. 

δ) Μέσω αυτής οικοδομείται η συλλογική ταυτότητα. 

 



 

2. Οι κοινωνικοί θεσμοί μεταξύ άλλων : 

α) Εκπληρώνουν μια βασική λειτουργία της κοινωνίας. 

β) Είναι νομικές κατασκευές με πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

γ) Εκπληρώνουν βασικές λειτουργίες της κοινωνίας και συχνά ταυτίζονται με φορείς 

κοινωνικοποίησης. 

δ) Είναι ατομικές επινοήσεις.   

3.Η μόνιμη εγκατάσταση του καλλιεργητή σε έναν τόπο και η συστηματική καλλιέργεια 

του χαρακτηρίζουν:                                                              

α) τις δουλοκτητικές κοινωνίες.                                                                                        

β) τις βιομηχανικές κοινωνίες.                                                                                           

γ) τις κοινωνίες του λεγόμενου 2ου κόσμου.                                                                    

δ) τις αγροτικές κοινωνίες, συνολικά. 

4.Ποιο από τα παρακάτω δε συνάδει με τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής κοινωνίας:                                                                                                    

α) η εκτεταμένη χρήση των μηχανών.                                                                               

β) η αρμονική συνύπαρξη εργοδοτών και εργαζομένων.                                                   

γ) η μισθωτή εργασία.                                                                                                      

 δ) η υπερπαραγωγή αγαθών. 

(20 μονάδες) 

Β. Τι ορίζουμε ως κοινωνικό θεσμό ; 

(5 μονάδες) 

 

Θέμα 3ο 

Ο ψυχίατρος Φρόυντ αλλά και ο κοινωνιολόγος Μιντ προσέγγισαν την κοινωνικοποίηση 

του ατόμου ως προσωπικότητα.  

α) Αναλύστε τις θεωρίες τους πάνω στην ανάπτυξη του εαυτού. 

(10μονάδες) 



β)  Ποιες άλλες προσεγγίσεις υπάρχουν πάνω στην κοινωνικοποίηση και ποια η διαφορά 

τους με τις δύο παραπάνω; 

(15 μονάδες) 

 

Θέμα 4ο 

Α. Αναπτύξτε τη θρησκεία ως φορέα κοινωνικοποίησης. Ποιες σημαντικές θεωρίες έχουμε; 

(15 μονάδες) 

Β. Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών; 

(1Ο μονάδες) 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


