
Μάθημα

1. Ο ___________________ ήταν πολύ λυπημένος που ο Θεός είχε 

απορρίψει το Σαούλ από το βασιλικό του αξίωμα.

3. Ο Σαμουήλ σκέφτηκε ότι ο ____________ ο μεγαλύτερος γιος του Ιεσσαί, 

έμοιαζε να είναι μια καλή επιλογή για βασιλιάς, μια που ήταν ψηλός και 

όμορφος.

4. Ο Κύριος βλέπει την ____________ ενώ ο άνθρωπος βλέπει την 

εξωτερική εμφάνιση.

Υπογράμμισε τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Δαβίδ πρόσεχε (τα βόδια, τις καμήλες, τα πρόβατα), όταν ο Σαμουήλ 

πήγε στο σπίτι του πατέρα του.

2.Ο (Κύριος, Σαμουήλ, Ιεσσαί) είπε ότι ο Δαβίδ θα γινόταν ο επόμενος 

βασιλιάς του Ισραήλ.

3. Ο Σαμουήλ έχρισε το Δαβίδ με (κρασί, λάδι, νερό).

4. Από εκείνη τη μέρα (το Πνεύμα του Κυρίου, ένα κακό πνεύμα, το πνεύμα 

των Χριστουγέννων) ήταν μαζί με το Δαβίδ.

2. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ να χρίσει ως επόμενο βασιλιά ένας από τους 

γιους του _________

1. Ο Ισραήλ πήγε ξανά να πολεμήσει εναντίον των ___________________

3.  Οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν επειδή ______________

5. Ο Γολιάθ ήταν γίγαντας, αλλά τον κυβερνούσε ένας ακόμη πιο δυνατός 

γίγαντας, ο γίγαντας «Καύχηση για τον Εαυτό μου». Έχεις καυχηθεί ποτέ 

για τον εαυτό σου;

4.  Ο Γολιάθ προκαλούσε τους Ισραηλίτες κάθε μέρα για ________________ 

μέρες.

2.  Ο _____________________ προκάλεσε τους Ισραηλίτες να στείλουν 

κάποιον να αναμετρηθεί μαζί του.
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Ο Δαβίδ σκοτώνει ένα Γίγαντα

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ
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Βάλε σε κύκλο τη σωστή λέξη σε κάθε παρένθεση.

3. Ο Δαβίδ σκότωσε μια αρκούδα κι ένα λιοντάρι με τα ίδια του τα 

χέρια._____________

4. Ο Σαούλ δεν άφησε το Δαβίδ ν' αναμετρηθεί με το Γολιάθ. ____________

Ο Θεός βοήθησε το Δαβίδ. Τι έκανε ο Θεός σήμερα για να σε βοήθησε.

3. Ο Δαβίδ καυχήθηκε στο Γολιάθ για τον (εαυτό του, Θεό).

1. Ο Δαβίδ δε φόρεσε την πανοπλία του Σαούλ, γιατί ήταν πολύ (παλιά, 

μεγάλη, σκουριασμένη).

2. Ο Γολιάθ ρώτησε ειρωνικά στο Δαβίδ που ήρθε εναντίον του με ραβδί αν 

είναι (φίδι, σκυλί, ποντικός)  

4. Ο Δαβίδ σκότωσε το Γολιάθ με (μια πέτρα, τρεις πέτρες, πέντε πέτρες)

Σβήσε με ένα Χ τις λέξεις που είναι λάθος σε κάθε παρένθεση.

2. Ο Δαβίδ ήθελε να μάθει τι θα κάνουν σ' εκείνον που θα (κατατασσόταν στο 

στρατό του Σαούλ, σκότωνε το Γολιάθ, έφερνε φαγητό στους στρατιώτες) 

3. Η ερώτηση του Δαβίδ έκανε τα' αδέλφια του να (θυμόσουν, χαρούν, 

λυπηθούν)

Γράψε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στη γραμμή μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Δαβίδ είπε ότι θα πήγαινε ν' αναμετρηθεί με το Γολιάθ___________

 2.Ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ ότι ήταν πολύ νέος για ν' αναμετρηθεί με το 

Γολιάθ,__________

1. Ο Δαβίδ πήγε μερικά (τρόφιμα, ρούχα, όπλα) στ' αδέλφια που 

υπηρετούσαν στο στρατό του Σαούλ.
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Χρησιμοποίησε τον κώδικα με τα σήματα Μορς, για να βρεις μερικά πράγματα 

για τα οποία μπορείς να καυχιέσαι για τον Κύριο.
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