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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
Γ’ ΤΑΞΗ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Α1 Στις παρακάτω προτάσεις, από (α) µέχρι και (ε), να γράψετε στην κόλλα σας τον 
γράµµα της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 
ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  
 

(α) Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των Κοινωνικών Επιστηµών µεταξύ τους, 
αλλά ένας συνδυασµός κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών θεωρήσεων για την ατοµική 
και τη συλλογική ζωή.  

(β) Ο προτεσταντισµός υποστηρίζει το αλάθητο του ποντίφικα, το οποίο ελέγχει την 
ατοµική και συλλογική ζωή των ανθρώπων.  

(γ) Σύµφωνα µε τον Κέυνς για να υπάρξει πλήρης απασχόληση, χρειάζεται να παρέµβει 
η κυβέρνηση στο παιχνίδι της ελεύθερης οικονοµίας.  

(δ) Η έννοια της «φυσικής κατάστασης» περιγράφεται µε τον ίδιο τρόπο από τους 
Χοµπς και Λοκ.  

(ε) Με την Ψυχανάλυση το άτοµο µπορεί να ελέγξει τον εαυτό του το ίδιο και όχι οι 
ασυνείδητες παρορµήσεις και εντολές των άλλων.  

Μονάδες 15 
 
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α2 Σύµφωνα µε τον Συµπεριφορισµό του Γουότσον, η συµπεριφορά αναλύεται µε βάση 
δυο όρους: 

(α) ερέθισµα – αντίδραση  
(β) αντίδραση – αποτέλεσµα  
(γ) ερέθισµα – πλάνη   
(δ) αντίδραση – πλάνη   

Μονάδες 5 
 
Α3 Υπήρξε εκπρόσωπος της ουτοπικής σκέψης: 

(α) Αριστοτέλης 
(β) Βάκων 
(γ) Γαλιλαίος 
(δ) Μακιαβέλλι  

Μονάδες 5 
 
∆ώστε σύντοµες απαντήσεις στα θέµατα Α4 (α) και (β). 
 
Α4α) Τι είδους πειράµατα εφάρµοζε ο Βουντ στο περίφηµο εργαστήριό του;  

Μονάδες 13 
 
Α4β) Ποια στοιχεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς κατά τον Μακιαβέλλι καταδεικνύουν 
την αναγκαιότητα µιας ισχυρής εξουσίας για την ύπαρξη κράτους;  

Μονάδες 12 
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ΟΜΑ∆Α Β 
 
Να αναπτύξετε τα παρακάτω θέµατα. 
 
Β1α) Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε µια «ουτοπική πολιτεία 

Μονάδες 12 
 
Β1β) Στη θεωρία του ∆ιεθνούς Εµπορίου ο Ρικάρντο διατύπωσε τον νόµο του Συγκριτικού 
Πλεονεκτήµατος.  Να δώσετε ένα παράδειγµα για τον τρόπο που αναπτύσσονται οι 
εµπορικές σχέσεις µεταξύ δύο χωρών Α και Β σχετικά µε τον νόµο αυτό.  

Μονάδες 13 
 
Β2α) Ο Φρόυντ στη θεωρία του παρουσιάζει τον ψυχισµό να δοµείται σε τρία επίπεδα.  
Ποια είναι τα επίπεδα αυτά και πως καθορίζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου;   

Μονάδες 12 
 
Β2β) Να συγκρίνετε το «κοινωνικό συµβόλαιο» του Λοκ σε σχέση µε αυτό που υποστήριξε 
ο Χοµπς. 
 

 
Μονάδες 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


