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כ אֵּלֶה בְנֵי ׂשֵעִיר הַחִֹרי 
 יׁשְבֵי הָאֶָרץ

 לֹוטָן וְׁשֹובָל וְצִבְעֹון וַעֲנָה:
כא וְִדׁשֹון וְאֵצֶר וְִדיׁשָן

 אֵּלֶה אַּלּופֵי הַחִֹרי ּבְנֵי ׂשֵעִיר 
 ּבְאֶֶרץ אֱדֹום:

כב וַּיִהְיּו בְנֵי לֹוטָן 
 חִֹרי וְהֵימָם וַאֲחֹות לֹוטָן ּתִמְנָע:

כג וְאֵּלֶה ּבְנֵי ׁשֹובָל
 עַלְוָן ּומָנַחַת וְעֵיבָל ׁשְפֹו וְאֹונָם:
כד וְאֵּלֶה בְנֵי צִבְעֹוןוְאַּיָה וַעֲנָה

 הּוא עֲנָה
 אֲׁשֶר מָצָא אֶת הַּיֵמִם ּבַּמְִדּבָר

 ּבְִרעֹתֹו אֶת הַחֲמִֹרים לְצִבְעֹון אָבִיו:
כה וְאֵּלֶה בְנֵי עֲנָה 

 ּדִׁשֹן וְאָהֳלִיבָמָה ּבַת עֲנָה:
כו וְאֵּלֶה ּבְנֵי ִדיׁשָן

 חֶמְּדָן וְאֶׁשְּבָן וְיִתְָרן ּוכְָרן:
כז אֵּלֶה ּבְנֵי אֵצֶר
 ּבִלְהָן וְזַעֲוָן וַעֲָקן:
כח אֵּלֶה בְנֵי ִדיׁשָן

 עּוץ וַאֲָרן:
כט אֵּלֶה אַּלּופֵי הַחִֹרי

 אַּלּוף לֹוטָן אַּלּוף ׁשֹובָל אַּלּוף צִבְעֹון אַּלּוף עֲנָה:
ל אַּלּוף ּדִׁשֹן אַּלּוף אֵצֶר אַּלּוף ּדִיׁשָן 

 אֵּלֶה אַּלּופֵי הַחִֹרי לְאַּלֻפֵיהֶם ּבְאֶֶרץ ׂשֵעִיר:
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איזה עם היה גר בשעיר לפני שבא עשו לשם ?1)
מה היה שמו של מושל העם החורי לפני שבא עשו לשם ?2)
כמה בנים היו לשעיר מושל העם החורי ? מה היו שמם ?3)
כמה בנים היו ללוטן בן שעיר ? מה היו שמם ?4)
מי היתה אחותו של לוטן ? 5)
מי היה אביה של תמנע ? דייק ! 6)
כמה בנים היו לשובל בן שעיר ? מה היו שמם ?7)
כמה בנים היו לצבעון בן שעיר ? מה היו שמם ?8)
מה הם ה"ימים" ? 9)

מי מצא ימים במדבר ? 10)
מה היה מיוחד בענה בנו של צבעון ? 11)
כמה בנים היו לענה בן שעיר ? 12)
מה היה שמו של בן ענה בן שעיר ?13)
מי היה אביו של דישון "הצעיר" ?14)
מי היתה בתו של ענה בן צבעון ?15)
מי היה אביה של אהליבמה ?  16)
האם אהליבמה בת ענה החורי היתה אהליבמה אשת עשו ? 17)
מי היתה אבי אביה של אהליבמה החורי ?18)
כמה בנים היו לאצר בן שעיר ? מה היו שמם ?19)
כמה בנים היו לדישן בן שעיר ? מה היו שמם ?20)
כמה אנשים בשם עוץ מצאנו בספר בראשית ? 21)
מי הם שלשה האנשים בשם עוץ בספר בראשית ? 22)
כמה אלופים היו לעם החורי ? 23)
מי הם שבעת אלופי החורי ? 24)
איפה גרו שבעת אלופי העם החורי ?25)


