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ക്ലോക്ക് 

സമയം സൂചിപ്പിക്കാന ം നിലനിർത്താന ം ഉപയയാഗിക്ക ന്ന ഉപകരണമാണ് 

യലാക്്ക. ഒര  മണിക്കൂർ, മിനിറ്റ്, സസക്കൻഡ് എന്നിവയ സെ ദൈർഘ്യം 

അവതരിപ്പിക്ക ന്ന ഒര  ഇലക്യ്ൊണിക് ഉപകരണമാണിത്. 

ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾസപ്പെ ത്തിയിരിക്ക ന്ന വയതയസ്ത തരം യചാൈയങ്ങൾ 

താസെപ്പറയ ന്നവയാണ്. 

 യലാക്കിന്സറ ദകകൾക്കിെയില ള്ള ആംഗിൾ 

 യലാക്കിന്സറ ദകകള സെ സ്ഥാനം 

 സതറ്റായ യലാക്ക കൾ 

 ഘ്െികാരത്തിന് ലഭിച്ച സമയം അസെങ്കിൽ നഷ്ടസപ്പട്ട സമയം 

 

യലാക്്ക രണ്്ട കാരയങ്ങസള ്പതിനിധ്ീകരിക്ക ന്ന . അതായത്, മണിക്കൂറിൽ മിനിറ്റ്. 

ഒര  മിനിറ്റ് എന്നത് ഒര  മണിക്കൂറിന്സറ 1/60-ൽ അസെങ്കിൽ 60 സസക്കൻഡിന് 

ത ലയമായ സമയത്തിന്സറ ഒര  യൂണിറ്റാണ്, അതായത് 1 മിനിറ്റ് = 60 സസക്കൻഡ്. 

ക്ലോക്കുകളുടെ ആശയങ്ങൾ: 

 യലാക്കിന്സറ ഡയൽ വൃത്താകൃതിയിലാണ്, അത് 60 ത ലയ മിനിറ്റ് സ്സപയ്

സ കളായി തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന  

 60 മിനിറ്റ് സസ്പയ്സ കൾ 3600 യകാണിന്സറ ഒര  യകാണിസന കസണ്ടത്ത ന്ന . 

അതിനാൽ, 1 മിനിറ്റ് സ്സപയ്സ് 60 ന്സറ യകാണിലൂസെ സഞ്ചരിക്ക ന്ന . 

 1 മണിക്കൂറിൽ, മിനിറ്റ് ദക 60 മിനിറ്റ് ഇെം അസെങ്കിൽ 3600 , മണിക്കൂർ 

ദക 5 മിനിറ്റ് അസെങ്കിൽ 300 കെന്ന  

 യലാക്കിന്സറ ദകകൾ 15 മിനിറ്റ് ഇെങ്ങളിൽ ലംബമാണ്. 

 യലാക്കിന്സറ ദകകൾ യനർയരഖയില ം 30 മിനിറ്റ് ഇെങ്ങളിൽ പരസ്പരം 

എതിർവശത്ത മാണ്. 

 ഘ്െികാരത്തിന്സറ ദകകൾ യനർയരഖയിലായിരിക്ക ം, അവ പരസ്പരം 

യയാജിക്ക യപായൊ എതിർവശയത്താ ആയിരിക്ക ം.യലാക്കിന്സറ ദകകൾ 

12 മണിക്കൂറിൽ 22 തവണയ ം ഒര  ൈിവസം 44 തവണയ ം പരസ്പരം 

ലംബമായിരിക്ക ം. 

 യലാക്കിന്സറ ദകകൾ 12 മണിക്കൂറിന ള്ളിൽ 11 തവണയ ം ഒര  ൈിവസം 22 

തവണയ ം പരസ്പരം എതിർവശത്താണ്. 
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 മിനിറ്റിന്സറ സൂചി മണിക്കൂറിൽമണിക്കൂർ സൂചിയയക്കാൾ 55 മിനിറ്റ് 

വർദ്ധിക്ക ന്ന . 

അതിനാൽ x മിനിറ്റ് സ്സപയ്സ് മിനിറ്റ് ദകയക്്്ക മ കളിലൂസെ യനെ ന്നത് x.(60/55) 

അസെങ്കിൽ x.(12/11) ആയി കണക്കാക്കാം. 

Ex: 2 മണിക്കുും 3മണിക്കുും ഇെയിലുള്ള ഏത് സമയത്തോണ് ക്ലോക്കിന്ടെ 

കകകൾ പരസ്പരും എതിർവശത്തുള്ള വരുക. 

1. 2 മണി കഴിഞ്ഞു 34( 6/11 )  

2. 2 മണി കഴിഞ്ഞു 43( 7/11 )  

3. 2 മണി കഴിഞ്ഞു 56( 8/11 )  

4. 2 മണി കഴിഞ്ഞു 64(9/11) 

Solution: 

2'O clock-ന് താസെ കാണിച്ചിരിക്ക ന്നത യപാസല മിനിറ്റ് സൂചി 12 ല ്ആയിരിക്ക ം

 

മിനിറ്റിന്സറ സൂചി മണിക്കൂർ സൂചിയ മായി സപാര ത്തസപ്പെണം, അത് ആൈയം 10 

മിനിറ്റ് സസ്പയ്സ കൾ കസണ്ടത്തണം, ത െർന്ന് യലാക്ക കള സെ ദകകൾ പരസ്പരം 

എതിർവശത്ത് ആയിരിക്കണം 30 മിനിറ്റ് സ്സപയ്സ കൾ അതായത് 

സമാത്തത്തിൽ അത് 10+30=40 മിനിറ്റ് സസ്പയ്സ് യനെണം.  

അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 

1 മണിക്കൂർ സകാണ്്ട മണിക്കൂർ ഹാൻഡിയനക്കാൾ 55 മിനിറ്റ് സ്യപസ കൾ മിനിറ്റ് 

ദക യനെ ന്ന  

അതിനാൽ, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് 40 × (60/55) = 43(7/11) എന്നതിൽ മണിക്കൂർ ഹാൻഡിൽ 

40 മിനിറ്റ് സസ്പയ്സ് യനെ ന്ന . 

അതിനാൽ യലാക്കിന്സറയ ം മിനിറ്റിന്സറയ ം സൂചി 2 മണി കെിഞ്ഞ  43( 7/11 ) ന് 

എതിർവശത്തായിരിക്ക ം 

അതിനാൽ, ശരിയായ ഓപ്ഷൻ 2' ആണ്. 
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ക്ലോക്്ക വളടര ക്വഗതയുള്ളക്പോഴുും പതുടക്കയോവുക്പോഴുും. 

 ശരിയായ സമയം 6 ആയിരിക്ക യപാൾ ഒര  യലാക്്ക അസെങ്കിൽ വാച്്ച 6 

മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് സൂചിപ്പിക്ക ന്ന സവങ്കിൽ, യലാക്്ക 10 മിനിറ്റ് വളസര 

യവഗതയ ള്ളതാസണന്ന് പറയസപ്പെ ന്ന . ശരിയായ സമയം 7 

ആയിരിക്ക യപാൾ അത് 6. 40 എന്ന് സൂചിപ്പിക്ക ന്ന സവങ്കിൽ, അത് 20 മിനിറ്റ് 

വളസര മന്ദഗതിയിലാസണന്ന് പറയസപ്പെ ന്ന . 

ആുംഗിളുകൾ സുംബന്ധിച്ച പ്പശ്നങ്ങൾ  

നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യകാണ കളിസല ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ 

ത െങ്ങ ന്നതിന മ പ്, രണ്്ട അെിസ്ഥാന വസ്ത തകൾ വയക്തമായി 

അറിയയണ്ടത ണ്്ട: 

 മണിക്കൂർ സൂചിയ സെ യവഗത  = 0.5 ഡി്ഗീസ ്യപര ്മിന റ്റ്സ് (dpm) 

 മിനിറ്റ് സൂചിയ സെ യവഗത = 6 dpm 

 'n' മണി യലാക്കിൽ, സവർട്ടിക്കളിൽ നിന്ന ള്ള മണിക്കൂർ സൂചിയ സെ 

ആംഗിൾ 30n ആണ് 

Example 1: 7:20 ന് ക്ലോക്കിന്ടെ കകകൾ തമ്മിലുള്ള ആുംഗിൾ എപ്തയോണ്? 

Solution: 

7 മണിക്്ക, മണിക്കൂർ സൂചി സവർട്ടിക്കളിൽ നിന്ന ്210 ഡി്ഗിയിലാണ്. 

20 മിനിറ്റിന ള്ളിൽ, 

മണിക്കൂർ സൂചി = 210 + 20*(0.5) = 210 + 10 = 220 {മണിക്കൂർ സൂചി 0.5 ഡിപിഎമ്മിൽ 

നീങ്ങ ന്ന } 

മിനിറ്റ് സൂചി = 20*(6) = 120 {മിനിറ്റ് സൂചി 6 dpm-ൽ നീങ്ങ ന്ന } 

 സൂചികൾ തമ്മില ള്ള ആംഗിൾ = 220 – 120 = 100 ഡി്ഗി 

Example :2  05.30-ന് ഒരു ക്ലോക്കിന്ടെ കകകൾക്കിെയിലുള്ള െിടെക്സ് 

ആുംഗിൾ കടെത്തുക ? 

Solution: 

X ഉും Y ഉും തമ്മിലുള്ള ആുംഗിൾ =|(X*30)-((Y*11)/2)| 

5:30-ന് സൂചികൾക്കിെയില ള്ള ആംഗിൾ 

Step 1:  X=5 , Y=30 

Step 2:  5*30=150 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com  
 

      
 

Step 3:  (30*11)/2 = 165 

Step 4:  165-150=15 

അങ്ങസന, 5:30 ന് സൂചികൾക്കിെയില ള്ള ആംഗിൾ 15 ഡി്ഗിയാണ്. 

Example : 3;  3 മണിക്കുും 4 മണിക്കുും ഇെയിൽ എക്പോഴോണ് മിനുറ്്റ സൂചിയുും 

മണിക്കൂർ സൂചിയുും ഒരുമിടച്ചത്തുന്നത്? 

Solution: 

ഏകയൈശം 03:15 ന് യലാക്കിന്സറ സൂചികൾ ഒര മിസച്ചത്ത സമന്ന് നമ ക്കറിയാം 

So 15*60/55=16.36 min 

ടതറ്റോയ ക്ലോക്കുകളിടല പ്പശ്നങ്ങൾ 

ഒര  യലാക്്ക ്പതീക്ഷിച്ചതില ം യവഗത്തിയലാ സാവധ്ാനത്തിയലാ 

്പവർത്തിക്ക യപാൊണ് ഇത്തരം ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക ന്നത്.  

Example: ഒരു വോച്ചിന് 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 5 ടസക്കൻഡ ്ലോഭിക്കുന്നു. ഇക്ത 

വോച്്ച രോവിടല 8 മണിക്്ക സമയും കൃതയമോണ് . അക്ത ദിവസും രോപ്തി 10 

മണിക്്ക ഏത ്സമയും കോണിക്കുും? 

Solution: 

3 മിനിറ്റിന ള്ളിൽ വാച്്ച 5 സസക്കൻഡ് വാച്്ച ലാഭിക്ക ന്ന = 100 seconds in 1 hour. 

അയത ൈിവസം രാവിസല 8 മ തൽ രാ്തി 10 വസര, കെന്ന യപായ സമയം 14 

മണിക്കൂറാണ്. 

14 മണിക്കൂറിന ള്ളിൽ, വാച്്ച 1400 സസക്കൻഡ് അസെങ്കിൽ 23 മിനിറ്റ് 20 സസക്കൻഡ് 

ലാഭിക്ക ന്ന . 

അതിനാൽ, ശരിയായ സമയം 10 PM ആയിരിക്ക യപാൾ, വാച്്ച 10 : 23 : 20 PM 

കാണിക്ക ം. 

ഓർത്തിരിക്ക്കെ പ്പധോന ക്പോയിനെ്ുകൾ: 

 മണിക്കൂറിൽ രണ്്ട സവർട്ടിക്കൽ യകാണ കൾ (സവർട്ടിക്കൽ യകാൺ = 90, 

യനർയകാണം = 180) 

 ്പതിൈിനം നാല്പത്തിനാല് സവർട്ടിക്കൽ യകാണ കൾ 

 ഓയരാ രണ്്ട മണിക്കൂറില ം യലാക്കിന്സറ സൂചികൾ 11, 12 ന ം 

ഇെയിസലാെിസക, 1. ഒര  ൈിവസത്തിൽ 22 തവണ കൂെിയച്ചര ന്ന . 
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 ഓയരാ രണ്്ട മണിക്കൂറിന ം ഇെയിൽ 2&3, 3& 4, 8&9, 9&10 എന്നിവയ്ക്്ക 

ഇെയിസലാെിസക രണ്്ട തവണ അവ പരസ്പരം ലംബമായിരിക്ക ം. ഒര  

ൈിവസത്തിൽ അവ 44 തവണ ലംബമായിരിക്ക ം. 

 ഓയരാ രണ്്ട മണിക്കൂറിന ം ഇെയിൽ 5&6, 6 & 7 എന്നിവയിസലാെിസക ഒര  

തവണ അവർ പരസ്പരം എതിർവശത്തായിരിക്ക ം. ഒര  ൈിവസത്തിൽ അവ 

22 തവണ വിപരീതമായിരിക്ക ം. 
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