Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

ΘΕΜΑ 1ο
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας σε
κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη
ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
i. Η έννοια της κοινωνικής δύναμης δεν είναι σημαντική για τη

σχολή των συγκρούσεων.
ii. Καθένα από τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου
σε μια ορισμένη χρονική περίοδο αντιστοιχεί σε πολλές και
διαφορετικές σωματικές ζώνες ικανοποίησης.
iii. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ε. Ντυρκέμ υποστήριξε ότι η κοινωνία
αποτελεί μια ηθική ενότητα ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται τις
ίδιες αξίες και κανόνες.
iv. Η βιομηχανική και μεταβιομηχανική κοινωνία εστιάζουν στο
πανεπιστήμιο ως κύρια πηγή θεωρητικής γνώσης.
v. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας συνδέεται με τις ανάγκες
για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τη μελλοντική
επαγγελματική κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς.
Μονάδες 15

Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Α.2. Ο κοινωνικός θεσμός συνίσταται από ένα σύστημα κοινωνικών
θέσεων:
i.
ii.
iii.
iv.

Και αποσκοπεί στην εκπλήρωση μιας βασικής λειτουργίας
Και δεν περιλαμβάνει τυποποιημένες συμπεριφορές
Και δεν περιλαμβάνει αναμενόμενες συμπεριφορές.
Ισχύουν τα β και γ.

Μονάδες 5

Α.3. Ο «πατέρας» της κοινωνιολογίας είναι:
i.
ii.
iii.
iv.

Ο
Ο
Ο
Ο

Κ. Μαρξ
Ε. Ντυρκέμ
Α. Κοντ
Μ. Βέμπερ.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:
Β1) Από ποιους φορείς πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση; Με
ποιους μηχανισμούς επιτελείται η κοινωνικοποίηση;
Μονάδες 15

Β2) Να παρουσιάσετε τη συμβολή του Γκόφμαν στη θεωρία της
σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης.
Μονάδες 15

Β3) Ποιο περιεχόμενο δίνει στην έννοια «ανάπτυξη» η θεωρία της
εξάρτησης και τι υποστηρίζουν οι θεμελιωτές αυτής της θεωρίας;
Μονάδες 15

Β4) Ποιο παράδειγμα επιστρατεύει ο Α. Γκίντενς για να περιγράψει το
αντικείμενο της κοινωνιολογίας;
Μονάδες 12

Β5) Ο Κ. Μαρξ θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκφραστές
της σχολής των συγκρούσεων. Αφού παρουσιάσετε τις απόψεις του
περί καπιταλιστικού συστήματος και της υπεραξίας, στη συνέχεια να
αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι συνεχιστές του το
θέμα της κοινωνικοποίησης.
Μονάδες 18

