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 (חשמונאיםקבוצת אנשים שנקראים גם מכבים, ויש על שמם יישוב ליד מודיעין? ) .1

 מדליקים אותה בחג החנוכה? )חנוכיה( .2

 החומר המובחר ביותר להדלקת נרות? )שמן זית( .3

 משחק בילדים הנפוץ ביותר בחנוכה? )סביבון( .4

 איזה פיוט שרים לאחר הדלקת נרות חנוכה? )מעוז צור( .5

 נקראים היהודים שהושפעו מתרבותם של היוונים? )מתיוונים( כיצד .6

 מי קרא "מילה' אלי"? )מתתיהו( .7

 מיהו מלך יוון שנלחם ביהודים בימי החשמונאים?)אנטיוכוס( .8

 מה היה כלי הרכב של היוונים?)פילים( .9

 מה מוסיפים בתפילות ובברכת המזון בימי החנוכה? )על הניסים( .11

 להשתמש? )שמש( באיזה נר מנרות החנוכה מותר .11

 כמה ימים נחגג חג החנוכה? )שמונה( .12

 מי הנהיג את המרד נגד היוונים? )יהודה המכבי( .13

 שם נוסף לבית המקדש שמופיע בפיוט "מעוז צור"? )דביר( .14

 מאכל של חנוכה מחמשת מיני דגן? )סופגניה( .15

 (יהודיתבזכות מעשיה נוהגים לאכול מאכלי חלב בחנוכה? ) .16

 צריך להיות סגור בחותמת של? כהן גדולכד שמן טהור במקדש  .17

 מאכל ירקות מטוגן שנאכל בחנוכה? )לביבה( .18

 מבנה משמעותי אותו טיהרו החשמונאים במהלך הקרבות? )בית המקדש( .19

 שם נוסף לחג חנוכה? )חג האורים( .21

 איפה צריך להדליק את החנוכיה לכתחילה? )פתח הבית( .21

 אשון של חנוכה? )שהחיינו(איזו ברכה מברכים בהדלקת החנוכיה רק ביום הר .22

 באיזה תאריך מתחיל חג חנוכה? )כ"ה כסלו( .23

 מה נוהגים שההורים מחלקים לילדים בחנוכה? )דמי חנוכה( .24

 היכן היה הניצחון הראשון של יהודה המכבי? )בית חורון( .25

 השלימו: "כי נר מצוה ותורה _____"? )אור( .26

 עשויים משעווה או משמן? נרותהם יכולים להיות עשויים מכל מיני חומרים, בד"כ הם  .27

 איפה התגוררו מתתיהו ובניו לפני תחילת המרד? )מודיעין( .28

 עיר הקודש בה נמצא בית המקדש? )ירושלים( .29

 לפי איזה שיטה מספר הנרות שמדליקים כל יום הולך ופוחת? )בית שמאי( .31

 מה כתוב על סביבונים של ארץ ישראל? )נ, ג, ה, פ( .31

 (מכביכינויו של יהודה? ) .32

 (חנהם לשבעה בנים שמסרו את נפשם ולא הסכימו להשתחוות לפסל? )א .33

 (נסעל איזו מילה מרמזת האות נ' בסביבון? ) .34

 כמה ילדים היו למתתיהו? )חמישה( .35
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