Puppy or Tiger?

?כלב או נמר

While you were traveling through Logic Land, you were captured by an Evil King. For his own
amusement, he is putting you through a series of trials. In each trial, you choose between
some rooms, each of which may have a cute puppy or a ferocious tiger. The rooms have
signs on their doors giving you some information, but it’s not necessarily true. If you pick a
room with a puppy, you get to keep it, but if you pick a room with a tiger, it mauls you to
death. If you get through all the trials, the King will set you free!

 בכל. הוא ייתן לך סדרה של משימות.כאשר אתה מטייל בארץ הלוגיקה ונתפס ע"י מלך רשע
 לכל חדר יש. כאשר בכל חדר יש או כלב נחמד או נמר פראי,משימה אתה צריך לבחור בין חדרים
 במידה ובחרת חדר עם.סימן על הדלת אשר נותן לך אינפורמציה אך האינפורמציה לא בהכרח נכונה
 אם. אך אם אתה בוחר חדר עם נמר הוא יפצע אותך עד מוות, אתה יכול לקחת את הכלב,כלב
.תצליח בכל המשימות המלך ישחרר אותך לחופשי

היום הראשון

The First Day

On the ﬁrst day, there are three trials. For all three, the King explains that there are two
rooms, each of which could contain either a puppy or tiger (it could be that both have
puppies, both have tigers, or one has one and one has the other).

 המלך מסביר כי לכל שלושת המשימות יש שני חדרים שבכל אחד. יש שלוש משימות,ביום הראשון
 או באחד כלב, או בשניהם נמרים,מהם יכול להיות כלב או נמר (אז יכול להיות שבשניהם יש כלבים
.)ובאחד נמר

The First Trial
The King tells you that in this trial, one of the signs is true and the other is false.

.המלך אומר שבמשימה הראשונה אחד הסימנים הו א נכון והשני לא נכון

–1–

–2–

In this room there is a
puppy, and in the other room
there is a tiger.

In one of these rooms there
is a puppy, and in one of
these rooms there is a tiger.

 ובחדר,בחדר הזה יש כלב
.האחר יש נמר

,באחד מהחדרים יש כלב
.ובאחד יש נמר

The Second Trial
The King tells you that in this trial, the signs are either both true or both false.

.המלך אומר כי במשימה הזו שני הסימנים נכונים או שניהם לא נכונים

–1–

At least one of these rooms
contains a puppy.

.לפחות בחדר אחד יש כלב

–2–
A tiger is in the other room.

.בחדר האחר יש נמר

The Third Trial
The King tells you that in this trial, the signs are either both true or both false.

.המלך אומר כי במשימה הזו שני הסימנים נכונים או שניהם לא נכונים

–1–
A tiger is in this room or a
puppy is in the other room.

בחדר הזה יש נמר או שישנו
.כלב בחדר האחר

–2–
A puppy is in the other room.

.בחר האחר יש כלב

היום השני

The Second Day

The King is quite upset that you passed all three ﬁrst-day trials. So on the second day, he
plans ﬁve trials that are considerably more difﬁcult. He explains that in each of these trials,
for Room 1, if a puppy is in it, its sign is true, but if a tiger is in it, its sign is false. For Room
2, the situation is reversed: if a puppy is in it, its sign is false, but if a tiger is in it, its sign is
true. Like on the first day, both rooms could contain puppies, both could contain tigers, or
each could contain one.

 הוא מתכנן חמש משימות, לכן ביום השני.המלך מודאג כי הצלחתה בכל המשימות ביום הראשון
 אבל אם יש בתוך, משמע שהסימן נכון, אם יש בתוך החדר כלב,1  הוא מסביר שלחדר.יותר קשות
 משמע שהסימן לא, ההיפך – אם יש בתוך החדר כלב2  לחדר. משמע כי הסימן לא נכון,החדר נמר
 יכול להיות שבשני, כמו ביום ראשון. משמע כי הסימן נכון, אבל אם יש בתוך החדר נמר,נכון
. או באחד כלב ובאחד נמר, או נמרים,החדרים יש כלבים

The Fourth Trial
–1–
Both rooms contain puppies.

.בשני החדרים יש כלבים

–2–
Both rooms contain puppies.

.בשני החדרים יש כלבים

The Fifth Trial
–1–

–2–

At least one room contains a puppy.

The other room contains a puppy.

.לפחות בחדר אחד יש כלב

.בחדר האחר יש כלב

The Sixth Trial
–1–

–2–

It makes no difference which room you pick.

There is a puppy in the other room.

.אין הבדל איזה חדר אתה בוחר

.בחדר האחר יש כלב

The Seventh Trial
–1–

–2–

It does make a difference
which room you pick.

You are better off choosing
the other room.

.יש הבדל איזה חדר אתה בוחר

.עדיף לך לבחור החדר האחר

The Eighth Trial
You look at the rooms, but there are no signs on them. The King explains that he just had
them made and hasn’t had time to put them up yet. He thinks for a while, and realizes that
the trial is solvable anyway.

 המלך מסביר שרק הכינו אותם והוא לא הספיק. אבל אין עליהם סימנים,אתה מסתכל על החדרים
. ואמר שאפשר שבכל מקרה אפשר לפתור את המשימה, הוא חשב לרגע.לשים אותם על הדלתות

?

?

This room contains a tiger.

Both rooms contain tigers.

.בחדר זה יש נמר

.בשני החדרים יש נמרים

היום השני

The Third Day

The King is even more upset that you managed to survive all ﬁve second-day trials. So on
the third day, he plans even harder trials. He sets up three rooms, with a puppy in one room
and tigers in each of other two rooms.

 הוא תכנן, לכן ביום השלישי.המלך אפילו מאוד מודאג כי הצלחתה גם במשימות של היום השני
 ובשני החדרים האחרים יש, בחדר אחד יש כלב:  הוא הכין שלושה חדרים.משימות ממש קשות
.נמרים

The Ninth Trial
The King tells you that in this trial, at most one of the three signs is true.

.המלך אומר שבמשימה הזו לכל היותר רק סימן אחד יכול להיות נכון

–1–

–2–

–3–

A tiger is in this room.

A puppy is in this room.

A tiger is in Room 2.
. יש נמר2 'בחדר מס

.בחדר הזה יש נמר

.בחדר הזה יש כלב

The Tenth Trial
The King tells you that in this trial, the sign on the room containing the puppy is true, and at
least one of the other two signs is false.

 ולכל הפחות אחד. החדר שיש בתוכו כלב משמע כי הסימן על הדלת נכון,המלך אומר שבמשימה הזו
.משני הסימנים האחרים לא נכון

–1–

–2–

–3–

A tiger is in Room 2.
. יש נמר2 'בחדר מס

A tiger is in this room.

A tiger is in Room 1.
. יש נמר1 'בחדר מס

.בחדר הזה יש נמר

The Eleventh Trial
The King explains that in this trial, one room contains a puppy, one room contains a tiger,
and one room is empty. The sign on the room containing the puppy is true, the sign on the
room containing the tiger is false, and the sign on the empty room could be either true or
false.

 הסימן על. וחדר אחד ריק, בחדר אחד יש נמר,המלך מסביר שבמשימה הזו בחדר אחד יש כלב
 והסימן, הסימן על הדלת של החדר שבתוכו הנמר לא נכון,הדלת של החדר שבתוכו הכלב הוא נכון
.על הדלת של החדר הריק יכול להיות נכון או לא נכון

–1–
Room 3 is empty.
. ריק3 'חדר מס

–2–

The tiger is in Room 1.
. יש נמר1 'בחדר מס

–3–

This room is empty.

.החדר הזה ריק

Congratulations! The King is greatly impressed by your skill at
logic, and sets you free along with all of your of adorable puppies!

,מזל טוב! המלך מאוד התרשם מאוד מהמיומנויות שלך בלוגיקה
!והוא ישחרר אותך לחופשי יחד עם כל כלבים הנחמדים שלך

