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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Τλη:     ……………………………………………………………… 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 
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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ:ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΟΜΑΓΑ  Α 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα Σ, αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα Λ, 

αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

 

α. Η «θνηλσληνινγηθή θαληαζία» ακθηζβεηεί ηηο θνηλφηνπεο εξκελείεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

β. Σηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο αγαζψλ θαζφξηδε ηελ ππάξρνπζα δήηεζε. 

γ. Ο Μαξμ πίζηεπε φηη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ αιιαγή ηνπ θφζκνπ  θαη φρη 

κφλν ζηε κειέηε ηνπ. 

δ. Σχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιήο ηνπ ιεηηνπξγηζκνχ νη ζπγθξνχζεηο ζηελ θνηλσλία 

είλαη αλαπφθεπθηεο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο παξαγσγήο αληζνηήησλ. 

ε. Σχκθσλα κε έλα βαζηθφ ηαμηλνκηθφ ζρήκα, νη αγξνηηθέο θνηλσλίεο ζπλαληψληαη θάησ απφ 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα. 

 

Μονάδες 20 

 

Α2. Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

 

1. Ο Βέκπεξ πξνζδηφξηζε ηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη δηέθξηλε ηηο εμήο κνξθέο: 

 

α. Τελ αλνκηθή, ηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ νξζνινγηθή. 

β. Τελ νξζνινγηθή, ηε δξάζε ζε ζρέζε κε κία αμία,ηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ αιηξνπηζηηθή. 

γ. Τελ νξζνινγηθή,ηελ παξαδνζηαθή,ηε ζπγθηλεζηαθή θαη ηε δξάζε ζε ζρέζε κε κία αμία. 

δ. Τελ νξζνινγηθή, ηελ αλνκηθή,ηελ αιηξνπηζηηθή θαη ηελ εγσηζηηθή. 
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2. Η νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο: 

 

α. Χαξαθηεξίδεη ηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία. 

β. Πξνζδηνξίδεη ηε κεηάβαζε απφ ηηο θενπδαξρηθέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο ζηηο βηνκεραληθέο. 

γ. Δίλαη ην θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ρψξεο ηνπ Πξψηνπ Κφζκνπ απφ απηέο ηνπ Γεχηεξνπ 

Κφζκνπ. 

δ. Γελ ηζρχεη ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 

 

Μονάδες 10 

 

Α3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β. 

 

ΣΗΛΗ Α- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΛΗ Β- ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

1. Αγξνηηθή 

2. Βηνκεραληθή 

3. Μεηαβηνκεραληθή 

α. Αμηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο επθπταο θαη 

ινγηθήο. 

β. Σπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο. 

γ. Παξαγσγή γηα ηελ αγνξά απφ βηνηέρλεο ηεο 

ππαίζξνπ. 

δ.Η πιεξνθνξία είλαη ην «θιεηδί» γηα ηε 

κεγαιχηεξε αλαπηπμε. 

ε. Μφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αγξφηε- 

θαιιηεξγεηή ζε έλαλ ηφπν. 

ζη. Κιεηζηά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

 

Μονάδες 15 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1.Να δψζεηε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: ππεξαμία ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ, κεραληθή αιιειεγγχε, 

ζεκαληηθνί άιινη. 

Β2. Τη είλαη νη ηδεαηνί ηχπνη θαηά ηνλ Βέκπεξ ; 

Β3. Πνηεο ρψξεο αλήθνπλ ζηνλ ιεγφκελν Πξψην Κφζκν θαη πνηεο ζηνλ ιεγφκελν Γεχηεξν Κφζκν; 

Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Μονάδες 25 
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ΟΜΑΓΑ Β 

 

1. Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Κνχιευ ζηε ζρνιή ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ; 

2. Να πεξηγξάςεηε ηηο ζέζεηο ηεο ζρνιήο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. 

3. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε βηνκεραληθή θαη κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία ; 

 

4. Με βάζε ην αθφινπζν παξάδεηγκα απφ απφζπαζκα εθεκεξίδαο: «Οη κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

λεαληθή παξαβαηηθφηεηα απμάλεηαη φζν κεηψλεηαη ν εθθιεζηακζκφο ησλ λέσλ», λα 

εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη απινπνηεκέλε θαη κε νξζνινγηθή θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Μονάδες 30 


