
1.  באיזה חודש
חל חג החנוכה?

ע  כסלו
ר  שבט

6.  מי מהשניים 
הוא מבניו של 

מתתיהו כהן גדול?
י  יהודה

ל  לוי

11.  מתי הוא זמן 
הדלקת נרות

חנוכה?
צ  לאחר חצות היום
ה  עם שקיעת החמה

16.  למה בעיקר 
נותנים דמי חנוכה?
ו  כדי לחנך למצוות 

צדקה
ל  כדי שהילדים ילמדו 
לקנות דברים מכספם

17.  היום האחרון 
של חנוכה נקרא?

ד  שבת חנוכה
ע  זאת חנוכה

18.  לפני הדלקת 
הנרות חנוכה בכל 

יום אומרים ?
ס  3 ברכות
ל  2 ברכות

19.  לפני הדלקת 
נרות  חנוכה ביום 
הראשון אומרים?

ה  3 ברכות
ר  2 ברכות

20.  איזה הלל 
אומרים בחג 

החנוכה?
ד  הלל בדילוג

ג  הלל שלם

23.  מתי  נס חנוכה 
התרחש?

ד  בזמן בית 
המקדש הראשון

ר  בזמן בית 
המקדש השני

28.  בכל יום 
מדליקים תחילה 

את
ל  הנר החדש

ב  הנר שמצד ימין 

33.  החשמונאים 
גרו ב

ד  ירושלים
ע  מודיעין  

38.  כשמגיע זמן 
ההדלקה-

ל  אסור לאכול פת או 
מזונות עד ההדלקה

ב  אסור לשתות מים 
עד ההדלקה

43.  בחנוכה אנו 
מודים לקב”ה  על 
שנתן גיבורים ביד

כ   ישרים
א  חלשים

25.  האם מותר 
לנו להנות מאור 

נרות החנוכה?
ת  לא
ל  כן

30.  הנרות צריכים 
להישאר דלוקים

פ  שעה
ת  לפחות חצי 

שעה לאחר צאת 
הכוכבים

35.  האם אומרים 
תחנון  בחג 

החנוכה?
ד  כן

ת  לא

40.  מתי הסתימה  
מלאכת המשכן?

מ  א’  בחודש ניסן
נ  כה בחודש כסלו

27.  בחנוכה נוהגים 
לקרוא בתורה את

ג  פרשת המן
ע  פרשת הנשיאים

32.  את השמש 
מדליקים

ו  ראשון ,ואח”כ 
מברכים

ד  אחרון, כי הוא 
הכי פחות חשוב

 37.  באיזה ראש 
חודש אומרים 

תמיד הלל שלם?
ד  כסלו
ע  טבת

42.  מהן האותיות 
הכתובות על 

הסביבון?
ל  נ,ג,ה,פ

ב  נ,ד,ה,ש

24.  איזה מהשניים 
מאכל אופייני 

לחנוכה?
נ  סלט

ו  לביבות

29.  האם באורו 
של השמש מותר 

להשתמש?
ה  כן

א  לא

34.  הנרות צריכים 
לעמוד

ו  בקו ישר
ד  בקשת

39.  חוגגים את חג 
החנוכה כזכר

ה  לנצחון המכבים 
ולנס פח השמן

ר  לבנין בית 
המקדש

44.  בחנוכה אנו 
מודים לקב”ה על 
שנתן  טמאים ביד

ו  טהורים
נ  תמימים

26.  נוהגים להניח 
את החנוכיה

ו  בצד שמאל  של 
הדלת

ב  בצד ימין של 
הדלת

31.  את הברכות 
על ההדלקה 

מברכים
ש  לפני ההדלקה

ב  אחרי ההדלקה    

36.  נצחון המכבים 
ארע ביום

ו  כה כסלו
ח  א טבת

41.  כשמגיע זמן 
הדלקת נרות

פ  אסור ללמוד 
תורה

ת  צריך מיד 
ללמוד תורה

22.  שם של פיוט 
ידוע לחנוכה
ו  מעוז צור

א  ידיד נפש

21.  מהם המצוות 
העקריות שהיוונים דרשו 

מהיהודים לא לקיים?
ב  שבת, קדוש החודש, 

ברית מילה
ר  תשובה, תפילה וצדקה

2.  באיזה יום 
בחודש מתחיל 

חג החנוכה?
ש  ט”ו
ל  כ”ה

7.  איזה מהשמנים 
נחשב מובחר יותר 

להדלקת נרות  
חנוכה?

א  שמן המור
מ  שמן זית

12.  כמה נרות 
הדליקו  במנורת 

המקדש?
ד  9
פ  7

3. כמה נרות
מדליקים בסה”כ  
במשך  החג, ללא 

השמש?
ש  40
ה  36

8.  איזו תפילה 
מוסיפים בתפילת 

שמונה עשרה?
ל  יעלה ויבוא
ו  על הניסים

13.  כמה נרות 
חנוכה מדליקים 

ביום האחרון?
ר  8
מ  9

14.  מדוע מדליקים 
נרות חנוכה 

במקומות צבורים?
ק  בגלל פרסום הנס

נ  כדי  שאנשים 
יתנו צדקה

15.  הכינוי של 
מתתיהו ובניו הוא

נ  חשמונאים
ס  צדיקים מיוחדים

4.  כמה נרות 
מדליקים בסה”כ  
במשך החג , עם 

השמש?
נ  44
ר  45

9. למה נוהגים 
לאכול בחג החנוכה 

מאכלים עם שמן?
ע  זכר לנס פח השמן

ב  זכר לחורבן המקדש

5.  כמה בנים היו 
למתתיהו כהן 

גדול?
ס  חמישה
ע  שבעה

10.  למה נוהגים 
לאכול בחנוכה מאכלי 

חלב?
ל  בגלל שיהודית נתנה 

למפקד היוונים חלב
ב  בגלל שזה בריא 
לשתות חלב בחורף

45.  אם אין אפשרות 
לקנות לשבת חנוכה גם 

נרות שבת וגם נרות חנוכה
ת  מדליקים רק נרות שבת

ר  מדליקים רק נרות 
חנוכה   

חנוכה   שמח!
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הוראות המשחק:
ענו על השאלות לפי סדר המספרים. 

לאחר מכן כתבו על דף את האות המופיעה ליד כל 
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מה התקבל?


