Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
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ΘΕΜΑ Α
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. Οι έρευνες του Μάγιο σηματοδότησαν την απαρχή του θεωρητικού
μοντέλου των ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία.
ii. Η επιβολή προστίμου που επιβάλλεται σε κάποιον η τροχαία, επειδή έχει
υπερβεί το όριο ταχύτητας, αποτελεί παράδειγμα άσκησης του άτυπου
κοινωνικού ελέγχου.
iii. Οι έκδηλες και οι άδηλες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος δεν
εξαρτώνται από το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο
της κοινωνίας.
iv. Η ιδέα περί έθνους που προέρχεται από το κίνημα του Ρομαντισμού
αναφέρει ότι το έθνος ταυτίζεται με το λαό, που ορίζεται ως μια
ελεύθερη ένωση με κοινά πολιτικά δικαιώματα όλων όσων διαμένουν
στην ίδια εδαφική περιοχή.
v. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τις αγροτικές κοινωνίες είναι η υψηλή
γεννητικότητα την περίοδο εκείνη.
ΘΕΜΑ Β
Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Β1. Ποια πρακτική άμεσης δημοκρατίας συναντούμε
αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες;:
i. Τα κόμματα
ii. Την Ευρωπαϊκή Ένωση
iii. Το δημοψήφισμα
iv. Το κοινοβούλιο.

Μονάδες 15

σήμερα

στις

Μονάδες 5

Β2. Οι σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικοποίησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση:
i. Στον αυτοέλεγχο του ατόμου
ii. Στις συνειδητές αλληλεπιδράσεις των ατόμων
iii. Στα βιολογικά ένστικτα των ανθρώπων
iv. Ισχύουν όλα τα παραπάνω.
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ΘΕΜΑ Γ
Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:
Γ1. Να δώσετε τους ορισμούς: κοινωνικός ρόλος και επανακοινωνικοποίηση.

Μονάδες 8

ς

Γ2. Γιατί η φτώχεια, η ανισότητα και η ανεργία θεωρούνται τα σημαντικότερα
κοινωνικά προβλήματα;
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Γ3. Πρέπει να θεωρούμε τις νέες τεχνολογίες πανάκεια για την αντιμετώπιση
της υπανάπτυξης, της φτώχειας και της ανεργίας;
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Γ4. Πώς προσεγγίζει την κοινωνικοποίηση η λειτουργιστική σχολή και ποιος
φορέας κοινωνικοποίησης συμβάλλει στη συνοχή της κοινωνίας, σύμφωνα με
αυτήν;
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Γ5. Να συγκρίνεται τα στοιχεία που συνθέτουν ένα δημοκρατικό σύστημα
διακυβέρνησης σε αντίθεση με ένα ολοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης.
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Γ6. Πώς προσεγγίζεται η κοινωνική ζωή σύμφωνα με τη σχολή της κοινωνικής
κατασκευής;
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Γ7. Αφού αναφέρεται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
γεννήθηκε η κοινωνιολογία, να αναλύσετε πώς διαφαίνεται η σχέση
καπιταλισμού και τεχνολογίας, μέσα από το παρακάτω κείμενο.

Ακ

«…η μεγάλη βιομηχανία δημιούργησε την παγκόσμια αγορά, που την είχε
προετοιμάσει η ανακάλυψη της Αμερικής. Η παγκόσμια αγορά έδωσε στο
εμπόριο, στη ναυτιλία και στα μέσα συγκοινωνίας της ξηράς μια τεράστια
ανάπτυξη η οποία με τη σειρά της επέδρασε στην εξάπλωση της βιομηχανίας.
Στο βαθμό που εξαπλώνονταν η βιομηχανία η βιομηχανία, το εμπόριο, η
ναυτιλία και οι σιδηρόδρομοι, στον ίδιο βαθμό αναπτυσσόταν η αστική τάξη,
πολλαπλασίαζε τα κεφάλαιά της και ωθούσε στο περιθώριο όλες τις τάξεις που
είχε κληροδοτήσει ο Μεσαίωνας…». (S. Hall & B. Gieben, 2003:323)
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