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  فحص السيارة من الداخل

 الجلوس مكان السائق و تشغيل المحرك  . 
   النظر إلى لوحة قيادة السيارة ومراقبة جميع أضواء التحذير (يجب ان تنطفئ جميع األضواء بعد ثواٍن من تشغيل المحرك عدا

 . ضوء تحذير فرام اليد , النه غالباً ما يكون فرام اليد مرفوع أثناء الركن
 مقارنة عداد السيارة مع كالم صاحب السيارة وإعالن بيع السيارة . 

 المكيف وتابلو السيارة وابواب السيارة من الداخل باإلضافة الى األرضيات وتحت الدعسات ومفرش السقف والمقاعد  فحص فتحات
. مع ضرورة مقارنة نظافة السيارة مع عمرها  االمامية والخلفية , ومالحظة مدى اهتمام أو إهمال صاحب السيارة لسيارته  . 

 المقود ,البلور, المرايا و األضواء (المكيف ,الراديو  فحص جميع ازار السيارة, ) . 
 وفتحة السقف إن ُوجدت , من خالل انزالها ورفعها مرة أخرى  فحص زجاج النوافذ األربعة  . 

 اترك المحرك يعمل وتابع فحص السيارة من الخارج . 

 فحص السيارة من الخارج

 فحص عمق اإلطارات . 
 بكل قطعة من األبواب االمامية والخلفية وسقف السيارة وغطاء المحرك  فحص جسم السيارة الخارجي من خالل النظر والتدقيق

 . وغطاء الصندوق والمرايا , لكشف الصدمات االمامية أو الخلفية إن وجدت
 التأكد من خلوها من الصدأ والجروح العميقة والضروب . 

 (بضوء الهاتف أو مصباح) للتأكد من عدم وجود صدأ  مراقبة أسفل جسم السيارة  . 
 التأكد من عدم وجود بقع زيت تحت السيارة ألنها تدل على تسرب زيت من المحرك أوأماكن أخرى . 

  فحص أضواء السيارة من الخارج اذا كانت نظيفة او بها تكسير نتيجة حادث وإجراء مقارنة بين األضواء لكشف احتمال تغيير أحد
 . األضواء بسبب حادث ما

 تأكد من عدم وجود ضروب او كسور بهمافحص الزجاج االمامي والخلفي وال  . 
 فتح واغالق جميع األبواب للتأكد من خلوها من المشاكل . 

  الفحص بالنظر بحثاً عن فرق بين الفراغات (فرق الفراغ بين غطاء المحرك والرفراف الجانبي للسيارة يعني تبديل أحدهما نتيجة
 . ( حادث مثالً 

  سؤال صاحب السيارة عن خلّوها من الحوادث واألفضل فحص سماكة دهان السيارة من خالل جهاز بسيط يمكنك شرائه من
 . االنترنت

  فحص ميكانيك السيارة

  يجب ان يكون الصوت طبيعي وخالي من الطقطقة (مالحظة صوت سيارات الديزل يكون أعلى من صوت  -سماع صوت المحرك
 . (سيارات البنزين

  التأكد من عدم نقص مياه المبرد , ألن نقص ماء المبرد دليل على تسريب ويمكن أن يكون التسريب داخل المحرك .(انتبه : افحص
 .(فقط مستوى الماء, آلنه ال يمكن فتح علبة ماء المبرد والمحرك يعمل

 ثانية للتأكد من لونه (الزيت  سحب سيخ الزيت والتأكد من عدم خروج بخار او رائحة حرق , ثم مسح السيخ وسحبه مرة
والمحروق دليل على عدم تغييره بانتظام  الغامق ) . 

 فتح غطاء زيت المحرك , وفحص مدى نظافة الغطاء والفتحة ثم التأكد من عدم تبخر الزيت , ومن رائحته ولونه . 
  دليل مشكلة خطيرة في المحرك وينصح بعد  دورة بالدقيقة ) لمراقبة دخان عادم السيارة . الدخان األبيض 3000نضغط بنزين (حتى

  .شراء هذه السيارة , الدخان األسود دليل مشاكل في حرق الوقود
 فحص مرونة الغيار : (صعوبة الغيار دليل على مشاكل في علبة السرعة ). 

م التحقق من قراءات عداد المسافة أن من فواتير وإيصاالت وكتيب الخدمة ودفتر الصيانة ثمن المهم تفقد جميع وثائق السيارة  وفي النهاية
  .ومن األفضل ان تكون السيارة مسجلة ويمكن قيادتها . يكون معقوالً 
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