
Conditional “if”
الشرطية“ لو”

هذا الحدث ممكن وقوعه.

If it rains tomorrow, I will stay at home. (إن تمطر غداً ، سأبقى في البيت)

If you eat too much, you will become fat. :                                   مثال  

عودة إلى القائمة الرئيسية التالي

if +  present مضارع              will  (1+ تصريف أول 

عودة إلى القائمة الرئيسية
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Conditional “if”
الشرطية“ لو”

if +  past     ماضي              would  (2+ تصريف أول 

هذا الحدث غير ممكن أو مستحيل وقوعه.

If Shakespeare lived today, he would use different English. 
الحظ أيضاً أننا استخدمنا الفعل الماضي البسيط مع جملة      لكنه ال . الحظ أن شكسبير مستحيل أن يكون حياً اليوم

. يدل على الماضي

:في الجزء الثاني من الجملة وهذه هي القاعدة+              ( المصدر )و استخدمنا 

.الحظ أيضاً أن         تتحول إلى          في هذه القاعدة و ال نستطيع استخدام        حتى لو كان الفاعل مفرداً 

If I were you, I would buy a new car. مثال                                            :        
     

if +  subject + past                   subject+ would + تصريف أول 

would

bewerewas
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Conditional “if”
الشرطية“ لو”

If he had lived in Taif, he would have been happy.

If he had visited Makkah, he would have seen the Ka’aba.

if + had + would have تصريف ثالث  (3+ تصريف ثالث 
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Conditional “if”
الشرطية“ لو”

.يستخدم هذا التركيب في الحالة التي تكون فيها نتيجة الفعل حقيقة دائمة و ثابتة

If you boil water, it becomes steam.                  ( ًلو أننا غلينا الماء، فأنه يصبح بخارا)

.و هذه حقيقة ثابتة و ليست مقيدة بوقت معين لذا جاءت كلمة                  في المضارع و ليست في المستقبل

if +  present  مضارع              present  4مضارع) 

if +  present  مضارع              instructions  5تعليمات) 

If the radio is too loud, turn it off.    Or        Turn the radio off if it is too loud.

If you are under 17, don’t drive a car. Or    Don’t drive a car if you are under 17.

becomes
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