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ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». 

ΤΑΞΗ Β (ΤΜΗΜΑ 1) 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λάθος». 

1. Η συνέντευξη ως μέθοδος έρευνας χάνει σε βάθος και κερδίζει σε έκταση. 
2. Η ποσοτική έρευνα διεξάγεται σε μικρά δείγματα. 
3. Ο Βέμπερ και ο Ντυρκέμ στήριξαν το έργο τους στη συγκριτική μέθοδο έρευνας. 
4. Κατά τον Μαρξ η εκπαίδευση, η νομοθεσία, η τέχνη, η επιστήμη χτίζονται πάνω 

στον τρόπο παραγωγής κάθε κοινωνίας. 
5. Κατά τον θετικισμό η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων  πρέπει να στοχεύει στη 

διατύπωση σχέσης αιτίας αποτελέσματος. 

                                                                                                                                             (Μονάδες 15) 

Α2. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της Στήλης Α του παρακάτω πίνακα με ένα και μόνο 
στοιχείο της στήλης Β. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
Α. Δημιούργησε τον όρο  Κοινωνιολογία 1. Μερκαντιλισμός 
Β. Κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής 2. Ρικάρντο 
Γ. Κάθε χώρα να εξάγει προϊόντα που το κόστος παραγωγής τους να είναι 
μικρότερο από ό,τι στις άλλες χώρες (συγκριτικό πλεονέκτημα) 3. Αύγουστος Κοντ 

Δ. Ρυθμός αύξησης παραγωγής τροφίμων και πληθυσμού 4. ‘Ανταμ Σμιθ 
Ε. Η επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος ευνοεί και την κοινωνία. 5. Μάλθους 
Ζ. Υψηλοί δασμοί στα εισαγόμενα για προστασία εθνικής παραγωγής 6. Καρλ Μαρξ 
                               

                                                                                                                                             (Μονάδες 06) 

Α3. Να συμπληρωθεί καθένα από τα παρακάτω κενά με την κατάλληλη λέξη: 

1. Το έργο του Adam Smith ο ……………….. των ………………., θεωρείται από τα θεμελιώδη 
έργα της Πολιτικής Οικονομίας. 

2. Ο Ντυρκέμ μελέτησε τα κοινωνικά αίτια της …………………………. 
3. Η ……………….. μέθοδος αποτελεί προσπάθεια αναζήτησης δεδομένων από 

παλαιότερες εποχές. 
4. Η ……………………….. μέθοδος συσχετίζει μεταβλητές. 
5. Η ………………………….. μέθοδος χρησιμοποιεί τη συνέντευξη και την παρατήρηση. 
6. Η μελέτη εργασιών για ένα θέμα αποτελεί την ……………………… έρευνα. 
7. Οι άνθρωποι ………………….. τη συμπεριφορά τους όταν είναι αντικείμενα έρευνας. 
8. Οι κοινωνικές επιστήμες δεν διατυπώνουν ………., όπως οι φυσικές επιστήμες, αλλά 

………….. 
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9. Βασικά επιστημονικά εργαλεία των φυσικών επιστημών είναι η …………… και το 
……………….. 

                                                                                                                                             (Μονάδες 12) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Α4. Ο καταμερισμός της εργασίας αποτέλεσε κλειδί της μεταβολής των αξιων της κοινωνίας 
και των κοινωνικών σχέσεων υποστήριξε 

a. Ο ‘Ανταμ Σμιθ 
b. Ο Εμίλ Ντυρκέμ 
c. Ο Μαξ Βέμπερ 
d. Ο Καρλ Μαρξ 

Α5. Οι δημοσκοπήσεις είναι κυρίως μορφές 

a. ποσοτικής έρευνας 
b. ποιοτικής έρευνας 
c. ιστορικής έρευνας 
d. κανένα από τα παραπάνω 

                                                                                                                                             (Μονάδες 08) 

Α6. Ποιες οι τρεις βασικές προϋποθέσεις της επιστήμης; 

                                                                                                                                             (Μονάδες 09) 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε τις σημαντικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν από την Αναγέννηση 
μέχρι τον 19ο αιώνα. 

                                                                                                                                             (Μονάδες 20) 

Β2. Να περιγράψετε τη συμβολή του Max Weber (1864-1920) στην ερμηνεία της ανάπτυξης 
του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη. 

                                                                                                                                             (Μονάδες 20) 

Β3. Να περιγράψετε τη συμβολή του Adam Smith (1723 – 1790) στην ερμηνεία των 
οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων της εποχής του. 

                                                                                                                                             (Μονάδες 10) 

 

Η καθηγήτρια  

Ναταλία Κουρεμένου 

Οικονομολόγος 


