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ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να σημειώσετε δίπλα στις παρακάτω προτάσεις το γράμμα (Σ) αν το περιεχόμενο τους είναι σωστό ή 

το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 

1.  Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις σημερινές κοινωνίες 

ως πολυπολιτισμικές. 

2.  Ο εμφύλιος πόλεμος διεξάγεται μεταξύ αντιπάλων που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, 

με στόχο την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας.  

3.  Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 

υψηλότερο ποσοστό χορήγησης πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες.  

4.  Μια βασική ταξινόμηση των πολέμων, μεταξύ ή εντός των κρατών, βασίζεται σε ιδεολογικά 

κριτήρια.  

5.  Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προσφέρουν τη βοήθειά τους με διαφορετικό τρόπο και σε 

διαφορετικό επίπεδο στους πληθυσμούς που υποφέρουν ανάλογα με το σύστημα διακυβέρνησης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 15  

 
Α.2. Οι κοινές διαδικασίες και λειτουργίες ανάμεσα στις κοινωνίες που διαμορφώνουν την οικουμενική 

διάσταση του πολιτισμού, μεταξύ άλλων είναι: 

Α. η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Β. η προσαρμογή στο άγνωστο και την αμοιβαιότητα 

Γ. ισχύουν τα α και β 

Δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 

ΜΟΝΑΔΕΣ 05 

 

Α3. Η πολιτική της αφομοίωσης στηρίζεται στην ιδέα ενός ομοιογενούς πολιτισμού για αυτό και 
επιδιώκει: 

Α. την εργασία των μεταναστών σε εργασίες που δεν δείχνουν προτίμηση οι ντόπιοι. 

Β. την αποδοχή της διαφορετικότητας από την κυρίαρχη ομάδα.  

Γ. την ενσωμάτωση των ξένων πολιτισμικών στοιχείων στον κυρίαρχο εθνικό κορμό. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/01/2020 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Δ. την αρχή της ισότητας ευκαιριών στον οικονομικό, εκπαιδευτικό και νομικό τομέα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 05 

Α.4 Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω εννοιών 
 

i. Υποπολιτισμός 
ii. Πολιτικός μετανάστης 
iii. Πρόσφυγας (σύμφωνα με τον ΟΗΕ) 
iv. Επανάσταση 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 12 

 

Α.5. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

 

Α. ποιες είναι οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την τρομοκρατία; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 06 

Β. Πώς το κράτος, ως φορέας της κοινωνικοποίησης, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει την προκατάληψη, 

το ρατσισμό και την οργανωμένη βία; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 07 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Να απαντήσετε αναλυτικά: 

1. Τι γνωρίζετε για την προκατάληψη; (μονάδες 6) 

2. Να  ορίσετε το ρατσισμό και να εξηγήσετε τι προϋποθέτει ο «κλασικός» ορισμός του ρατσισμού (μέχρι 

τις αρχές του 20ου αιώνα) (μονάδες 6) 

3. ποια είναι τα ψυχοδυναμικά αίτια που οδηγούν στην προκατάληψη και το ρατσισμό (μονάδες 7) 

4. ποιες οι συνέπειες του ρατσισμού και των προκαταλήψεων (μονάδες 6) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

ΘΕΜΑ Β2 
 
Αφού εντοπίσετε τις διαφορές ανάμεσα στον πατριωτισμό αφενός και στο σοβινισμό και εθνικισμό 
αφετέρου (μονάδες 9), να αναφερθείτε αναλυτικά στο είδος πολέμου που οδηγεί ο σοβινισμός και ο 
εθνικισμός (μονάδες 8). Στη συνέχεια να εξηγήσετε τις συνέπειες που επιφέρει γενικότερα ο πόλεμος 
στην ανθρωπότητα (μονάδες 8).  
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