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       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
               ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  

   

              Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

 

        ΟΜΑΔΑ Α’ 
 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ :  

 

Α1. 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν αν είναι Σωστές ή 

Λανθασμένες. 

 

1. Η μεταβιομηχανική κοινωνία θεωρείται η κοινωνία της γνώσης και της 

πληροφορίας. 

2. Ο πληθυσμός των πόλεων μειώθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση. 

3. Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ, η εργατική τάξη εξαπλώθηκε στην Ευρώπη τη 

δεκαετία του 1840. 

4. Η κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικασία που ολοκληρώνεται με την ενηλικίωση του 

ατόμου. 

5. Ο αμφίδρομος χαρακτήρας της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης δεν είναι 

εμφανής, όταν ο δέκτης γίνεται πομπός. 
                                                 ( Μονάδες 15 ) 
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Α 1. 2. Να επιλέξετε τη σωστή από τις προτεινόμενες στην κάθε περίπτωση 

απαντήσεις: 

1. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία:  

α. παύουν να ισχύουν οι συγκρούσεις εργοδοτών και εργαζομένων.  

β. υποχωρεί η τεχνολογία. 

γ. προκαλείται αλματώδης ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών.  

δ. εισάγεται η μισθωτή εργασία. 
 

 

2. Σύμφωνα με τη θεωρία του Ντυρκέμ για την αυτοκτονία: 

    α. Όταν η κοινωνική αλληλεγγύη είναι χαμηλή, αυξάνονται οι αλτρουστικές 

αυτοκτονίες. 

     β. Όταν η  κοινωνική αλληλεγγύη είναι υψηλή, αυξάνονται οι εγωιστικές 

αυτοκτονίες. 

      γ. Όταν η κοινωνική αλληλεγγύη είναι χαμηλή, μειώνονται οι ανομικές αυκτονίες. 

      δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 
                           ( Μονάδες 10 ) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α 2. 1. Τι γνωρίζετε για το καπιταλιστικό σύστημα όπως το ανέλυσε ο Μαρξ; 

 
      ( Μονάδες 5 ) 
 

 

Α 2. 2.  Να δώσετε τους ορισμούς στις παρακάτω έννοιες:  

α. Οργανική αλληλεγγύη.  

β. Θεωρία εκσυγχρονισμού. 

γ. Συντεχνίες - Μανιφακτούρα 

      ( Μονάδες 15 ) 

 

Α 2. 3.  Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου βιομηχανική επανάσταση σύμφωνα με 

τον Χομπσμπάουμ; 
      ( Μονάδες 5 ) 
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  ΟΜΑΔΑ Β’  

ΘΕΜΑ 1Ο  

Β1.   α. Να δώσετε  τον ορισμό της κοινωνικοποίησης. 

                                                                                                                          ( Μονάδες 7 ) 

 

        β. Να αναφερθείτε στους μηχανισμούς με τους οποίους επιτελείται η 

κοινωνικοποίηση.                                                  

           ( Μονάδες 9 ) 

 

         γ.  Τι γνωρίζετε για την κριτική που ασκείται στους μηχανισμούς της 

κοινωνικοποίησης;            

                                                                                                                                                      ( Μονάδες 9 ) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Β 2. α. Ποιο είναι το στοιχείο της μετάβασης από τη βιομηχανική στη 

μεταβιομηχανική κοινωνία;  

                                                  ( Μονάδες 7 ) 

 

             β. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στην οργάνωση και τη λειτουργία της 

μεταβιομηχανικής κοινωνίας από τη βιομηχανική κοινωνία ;             

        ( Μονάδες 9 ) 

 

         γ.  Τι γνωρίζετε για τη σύγκρουση των εργοδοτών και των εργαζομένων στη 

βιομηχανική κοινωνία και για την εξέλιξή της στη μεταβιομηχανική κοινωνία;  

         ( Μονάδες 9 ) 

 

 

                                                          ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 


