
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 

Θέμα 1ο  

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

1. Σύμφωνα με τη θεωρία του εκσυγχρονισμού, η ανάπτυξη του Γ’ κόσμου συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με την εκμετάλλευση του από τις δυτικές κοινωνίες. 

2.  Η σύνδεση της προσωπικής ζωής με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα συνιστά την 

οπτική της λεγόμενης ‘κοινωνιολογικής φαντασίας’.  

3.  Οι έμποροι και οι βιοτέχνες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση στον 

καπιταλισμό.  

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

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις τους.   

5. Δευτερογενή κοινωνικοποίηση ονομάζουμε το στάδιο όπου το άτομο συσχετίζεται με 

άλλα άτομα εκτός οικογενειακού/συγγενικού πλαισίου. 

 (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: 

i. Η διαδικασία είναι αμφίδρομη. 

ii. Είναι εξελικτική/δυναμική διαδικασία. 

iii. Είναι συνδεδεμένη μόνο με τα πρώτα χρόνια της ζωής. 

iv. Μέσω αυτής οικοδομείται η συλλογική ταυτότητα. 

2. Οι κοινωνικοί θεσμοί μεταξύ άλλων : 

i. Εκπληρώνουν μια βασική λειτουργία της κοινωνίας. 

ii. Είναι νομικές κατασκευές με πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

iii. Εκπληρώνουν βασικές λειτουργίες της κοινωνίας και συχνά ταυτίζονται με φορείς 

κοινωνικοποίησης. 

iv. Είναι ατομικές επινοήσεις.   



3. Στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι: 

i. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/αξιών. 

ii. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/αξιών και αποτροπή της παραβίασης τους από 

τους πολίτες. 

iii. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/αξιών και η μόνιμη κύρωση των παραβατών. 

iv. Η κοινωνική ένταξη των ατόμων. 

 4. Οι χώρες του λεγομένου Πρώτου Κόσμου χαρακτηρίζονται κυρίως από:  

v. κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και μικρό ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία. 

vi. κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία. 

vii. ελεύθερη οικονομία και μικρό ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία. 

viii. ελεύθερη οικονομία και μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία. 

(20 μονάδες) 

Β. Πως ορίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες οι κοινωνικές επιστήμες; 

 (5 μονάδες) 

 Θέμα 3ο 

Α. Τι σημαίνει συμβολική αλληλεπίδραση και γιατί ονομάστηκε έτσι η ομώνυμη 

κοινωνιολογική σχολή;                                                                                               

(5 μονάδες) 

Β. Τι είναι για τον Μιντ κοινωνική αλληλεπίδραση και ποια είναι τα στάδια της κοινωνικής 

ανάπτυξης του παιδιού;                                                                         

 (5 μονάδες) 

Γ. Για την κοινωνιολογία η θρησκεία αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό που πραγματεύεται τη 

σχέση των ανθρώπων με το θείο. Ποιες διαφορετικές θεωρίες αναπτύχθηκαν γύρω από αυτό 

τον φορέα κοινωνικοποίησης;                           

 (15 μονάδες) 

Θέμα 4ο  

Α. Η Κοινωνιολογία μεταξύ άλλων έχει ως αντικείμενο μελέτης τον μετασχηματισμό των 

κοινωνιών. Με ποιον τρόπο προσέγγισαν  το μετασχηματισμό αυτό οι θεμελιωτές της 

κοινωνιολογίας; 

(25 μονάδες) 

Καλή επιτυχία!!! 


