ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες

ς

Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα

ΘΕΜΑ Α

Ακ

άδ

ημ
ο

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. Στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας το κάθε φαινόμενο εξετάζεται από πολλές πλευρές,
αφού είναι αποτέλεσμα πολλών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών
παραμέτρων.
ii. Οι σχέσεις των ανθρώπων στις βιομηχανικές κοινωνίες στηρίζονται στην οργανική
αλληλεγγύη.
iii. Τα είδη κοινωνικής δράσης που διέκρινε ο Βέμπερ δεν βοηθούν τον ερευνητή να
κατανοήσει τις πραγματικές κοινωνικές πράξεις, τα κοινωνικά φαινόμενα και τις
διαδικασίες.
iv. Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική θεωρία, οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές
τους σχέσεις δεν «κατασκευάζουν» την καθημερινή πραγματικότητα και δεν την
αντιλαμβάνονται ως δεδομένη, νομιμοποιημένη και «φυσική».
v. Στις χώρες του Δεύτερου Κόσμου η οικονομία χαρακτηρίζεται κεντρικά σχεδιασμένη
και κρατικά ελεγχόμενη.
vi. Οι θεωρίες της εξάρτησης αναφέρουν ότι η επίσημη εκπαίδευση έχει μια αιτιώδη
σχέση με την οικονομική ανάπτυξη.
vii.Το «Εμέ», σύμφωνα με τη φροϋδική θεωρία, αποτελεί το σύνολο των κανόνων
συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της.
viii.Οι εκπρόσωποι της συμβολικής αλληλεπίδρασης εξηγούν την κοινωνικοποίηση ως μια
διαδικασία που περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η ομάδα-κοινωνία
εργάζεται από κοινού για τη δημιουργία σταθερών κοινωνικών σχέσεων.
ix. Σύμφωνα με τον Βέμπερ, η θρησκευτική συμπεριφορά είναι προσανατολισμένη προς
τον επίγειο κόσμο και ο προτεσταντισμός δίνει έμφαση στις αξίες της ασκητικής ζωής,
της αποταμίευσης, της σκληρής εργασίας και της επένδυσης.
x. Η επανακοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία επανασύνδεσης με το κοινωνικό
σύνολο.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β

Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Β1. Σύμφωνα με τη σχολή της «κοινωνικής κατασκευής», η κοινωνική ζωή:
i. Αποτελεί ένα ρευστό και συνεχώς «επαναδιαπραγματευόμενο» σύνολο από
κοινωνικές πρακτικές
ii.
Εξαρτάται από τη διατήρηση των δεδομένων σχέσεων
iii.
Καθορίζει το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μελών
iv. Κανένα από τα παραπάνω.
Β2. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες:
i. Παραγωγή και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης
ii.
Αλλαγές στο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων
iii.
Αξιοποίηση της ανθρώπινης ευφυΐας και λογικής αγαθών
iv. Όλα τα παραπάνω

Μονάδες 2,5

ς

παρέα των συνομηλίκων:
Δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου
Δεν αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση των παιδιών
Βοηθάει τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια
Μεταβιβάζει γνώσεις και παραδόσεις από γενιά σε γενιά

ημ
ο

Β3. Η
i.
ii.
iii.
iv.

Μονάδες 2,5

Μονάδες 2,5

ΘΕΜΑ Γ

άδ

Β4. Σύμφωνα με τον Μιντ, στο στάδιο του ομαδικού παιχνιδιού :
i. Παρατηρείται ασυντόνιστη συμπεριφορά, που συνοδεύεται από μιμήσεις
ii.
Συντελείται μετάβαση από τους οργανωμένους κοινωνικούς ρόλους σε απλούς
iii.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι «σημαντικοί άλλοι
iv. Το παιδί σχηματίζει την εικόνα του «γενικευμένου άλλου».

Μονάδες 2,5

Στους παρακάτω πίνακες να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης
Β.

Στήλη Β

1. Ερμηνεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικού
περιβάλλοντος
2. Εξορθολογισμός
3. Αφηρημένες έννοιες και ιδέες
4. Κοινωνική αλληλεγγύη
5. Δίνει έμφαση στην αποταμίευση
6. Συμβολική αλληλεπίδραση
7. Επηρέασε τη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία

Ακ

Στήλη Α
α) Ντυρκέμ
β) Βέμπερ
γ) Κοντ

δ) Γκόφμαν

8. Η κοινωνιολογία ανώτερη μορφή του θετικού πνεύματος

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Δ

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:
Δ1. Πως σχετίζονται οι όροι «οικονομική βάση» και «εποικοδόμημα» στη θεωρία του Μαρξ;
Να δώσετε ένα παράδειγμα.

Μονάδες 5

Δ2. Πως ορίζει ο Μαρξ την έννοια της υπεραξίας;
Δ3. Τι υποστηρίζει η σχολή του λειτουργισμού όσον αφορά τη κοινωνία;

Μονάδες 8
Μονάδες 10

Δ4. Ποιες χώρες ανήκουν στον λεγόμενο Πρώτο κόσμο, Δεύτερο κόσμο και στο λεγόμενο
Τρίτο κόσμο; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Μονάδες 10

Δ5. Ποιες είναι οι βασικοί ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων πραγματοποιείται η
κοινωνικοποίηση;

Μονάδες 15

ς

Δ6. Ποια είναι η ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας κατά τον Φρόυντ και πως
προσεγγίζει τον εαυτό ο Μιντ;
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Μονάδες 15

