
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

         
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΘΕΜΑ Α  

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

σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α.  Ο Μαρξ πίστευε ότι οι  κοινωνικές επιστήμες π ρέπει να στοχεύουν τόσο 

στην αλλαγή όσο και στη μελέτη του κόσμου.    

β.  Η κοινωνιολογία δεν εστιάζει στο άτομο, αλλά ασχολείται με το κοινωνικό 

σύνολο και τις σχέσεις του εντός των ομάδων.  

γ.  Ο πληθυσμός των πόλεων μειώθηκε μετά τη βιομηχανική επανάστα ση.   

δ.  Το «υπερεγώ» (superego) περιλαμβάνει τα βιολογικά ένστικτα και τις ροπές 

και λειτουργεί με βάση την άμεση ικανοποίηση των αναγκών.  

ε.  Σύμφωνα με την «απώθηση», το άτομο αποφεύγει να αντιμετωπίσει 

δυσάρεστες σκέψεις, συναισθήματα και γεγονότα πο υ του προξενούν άγχος 

αρνούμενο την πραγματικότητα.   

Μονάδες 15  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2.  Ο όρος «κοινωνιολογική φαντασία» ανήκει στον:   

α.   Κοντ.   

β.   Μαρξ.  

γ.   Βέμπερ.  

δ.   Μιλς.   

Μονάδες 5  

Α3.  Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανήκουν στον:  

α.   Πρώτο Κόσμο.   

β.   Δεύτερο Κόσμο.   

γ.   Τρίτο Κόσμο.  

δ.   Tίποτα από τα παραπάνω.   

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών  

(Μονάδες 12);  

Β2.  Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία διακρίνουμε τις σύγχρονες κοινωνίες σε 

αναπτυγμένες και υποανάπτυκτες (Μονάδες 5);  

Β3.  Ποια είναι η σχέση εκσυγχρονισμού και ε κπαίδευσης, σύμφωνα με τις 

θεωρίες του εκσυγχρονισμού (Μονάδες 8);  

Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Σύμφωνα με τον Βέμπερ, πώς διακρίνεται η κοινωνική δράση του ατόμου  

(Μονάδες 8);  

Γ2.  Ποια είναι τα τρία στάδια του ανθρώπινου πνεύματος σύμφωνα με τον Κοντ  

(Μονάδες 6);   



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3.   

α.   Ποιους τύπους αυτοκτονιών προσδιόρισε ο Ντυρκέμ (Μονάδες 6);  

β.   Πώς ορίζεται η ανομία στο έργο του Ντυρκέμ  (Μονάδες 5);  

Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να σχολιάσετε την παρακάτω άποψη: «Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να 

ανακαλύψουν τα προσωπικά νοήματα των ανθρώπων. Για να ανακαλύψουμε 

αυτά τα νοήματα, θα πρέπει να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα 

πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε την 

κοινωνική συμπεριφορά του και τις αιτίες της.»  

 Μονάδες 12  

Δ2. «Ο ιδεότυπος της γραφειοκρατίας που δημιούργησε ο Βέμπερ περιλαμβάνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Μία σαφής ιεραρχία εξουσίας από την οποία 

προκύπτει μία σαφή αλυσίδα ανθρώπων, όπου ο ένας έχει το δικαίωμα να 

δώσει εντολές στους άλλους. β. Η συμπεριφορά τω ν υπαλλήλων διέπεται από 

γραπτούς κανόνες. γ. Στον γραφειοκρατικό οργανισμό οι υπάλληλοι είναι  

μισθωτοί και με πλήρη απασχόληση. Μπορούν να κάνουν καριέρα σε όλη τους 

τη ζωή εντός του οργανισμού. δ. Σαφής διαχωρισμός της εργασίας των 

υπαλλήλων από την προσωπική τους ζωή. ε. Όλοι οι πόροι του οργανισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, υπολογιστών, στυλό, χαρτί,  κτλ.) 

αποτελούν ιδιοκτησία του. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού δεν επιτρέπεται να 

κατέχουν τα «μέσα παραγωγής» τους. ( Giddens –  Sutton, 2014).  

 

Γιατί αναπτυγμένες κοινωνίες δεν μπορούν να σταθούν χωρίς τη 

γραφειοκρατία, με βάση τον ορισμό που της δίνει ο Βέμπερ;   

Μονάδες 13   

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


