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Syllabus for Aptitude Test of Class XI (2021-22)
Physics
1. Dimensional analysis
2. Mechanics: Linear Motion, Projectile Motion, Scalarsand Vectors, Newton’s Laws of Motion, Work,
Power and Energy.
3. Newton’s Law of Gravitation.
4. Properties of Matter:
5. Elasticity, Surface tension, Viscosity, Bernoulli’s, theorem, Hydrostatics.
6. Heat:
7. Thermometry, Calorimetry, Change of state, First Law of Thermodynamics, Thermal expansion,
Conduction of Heat.
8. Light:
9. Reflection, Refraction, Scattering, Electromagnetic wave.
10. Electricity:
11. Coulomb’s Law, Ohm’s Law, Resistance, Series and Parallel combinations of Resistances and Cells,
Joule’s Law of electrical heating, Power, Electromagnetism, Electromagnetic induction.
12. Radioactivity, Nuclear energy, Nuclear fission, Nuclear Fusion.

Mathematics
1.
2.
3.
4.

Number system.
Ratio-proportion, Variation, Factorization upto the form: (a3 + b3 + c3 –3abc)
Laws of indices, Surds, Logarithm, Theory of Quadratic Equation.
Coordinate Geometry (Basic Coordinates, Distance Formula, Section Formula, Area of Triangle,
Quadrilateral and Locus).
5. Polynomials (Remainder Theorem and Factor Theorem),Function.
6. Profit-loss, Interests(Simple&Compound),UniformRateofChange,PartnershipBusiness.
7. Statistics: Graphical Representation, Mean, Median, Ogive, Mode.
8. Plane Geometry: Theorems of Concurrency, Circle Theorems, Theorems on Tangents, Similarity
Theorems.
9. Surface Area, Volume of Solid Objects: Cuboid, Cylinder, Sphere, Cone.
10. Mensuration: Perimeter and Area of Triangles, Quadrilateral, Circles.
11. Set Theory (Laws, Set Operations, Application).
12. Concept of Probability (Classical Definition).
13. Trigonometry (Identities, Applications, Associated Angles).

Chemistry
1. Atomic structure (Thomson Model, Bohr’s Model, Sommerfeld’s Model, Orbital electronic
configuration, Wave mechanics (radial distribution function, Nodes)
2. Periodic Table (Periodic trends, Calculation of effective nuclear charge, Ionization potential,
Electronegativity, Electron affinity)
3. Chemical bonding (Electrovalent bonding, Concept of lattice energy, Comparison of lattice energy
and Solvation energy and Solubility, Covalent bonding, Co-ordinate covalent bonding, Concept of
hybridization (non-equivalent hybridisatory), VSEPR Theory, H-Bonding, Dipolemonent)
4. Mole concept and Stoichiometry, Limiting reagent, Eudiometry.
5. Red-ox and Equivalent weight.

Biology
1. Chemical coordination in plants and animals – Plant and animal hormones
2. Movement and locomotion in plants and animals including man, bone and bone joints
3. Nervous System – Components, CNS, PNS, ANS, Brain, Spinal Cord, Reflex action,
Eye as a sense organ, accommodation
4. Cell Division and Cell Cycle – Amitosis, Mitosis, Meiosis, Chromosome – Structure
and Component
5. Modes of reproduction in plants and animals, alternation of generations, pollination,
fertilization
6. Heredity and common genetic diseases
7. Taxonomy and classification of organisms
All topics are of Class-X and advance level of Class-X standard

Bengali
1. ক োন ো বিষনে প্রিন্ধ কেখো ।
2. ভোিসম্প্রসোরণ কেখো ।
3. ভোিোর্থ কেখো ।
4. ক োন ো সংন ত িো ীবতিো য অিেম্বন গল্প কেখো ।
5. িযো রণ ।

Geography
1. প্রো ৃ বত

ভূনগোে

িবির্জাত প্রবিেো ও সংবিষ্ট ভূ বিরূপ
2. আঞ্চবে

ভূনগোে

অিস্থো ও প্রশোসব

বিভোগ

ভোরনতর ভূ প্র ৃ বত
ভোরনতর জেসম্পদ
ভোরনতর জেিোেু
ভোরনতর িৃ বি ো
ভোরনতর স্বোভোবি

উবিদ

ভোরনতর ৃ বষ, বশল্প, জ সংখযো
পবরিি ও ক োগোন োগ িযিস্থো

History
1. ইবতিোনসর ধোরণো
আধু ব

তু

ইবতিোস চচথোর বিবচত্র,

(সংগীত, ৃ তয,

সোিোবজ

ইবতিোস, কখেোর ইবতিোস, খোদযোভোনসর ইবতিোস, বশল্পচচথোর ইবতিোস

োট , চেবিত্র), কপোশো -পবরচ্ছনদর ইবতিোস,

ো িোি -ক োগোন োগ িযিস্থোর ইবতিোস, দৃ শয বশনল্পর ইবতিোস

(ছবি আঁ ো, কিোনটোগ্রোবি), স্থোপনতযর ইবতিোস, স্থো ীে ইবতিোস, শিনরর ইবতিোস, সোিবর
বিজ্ঞো -প্র ু বি ও বচব ৎসোবিদযোর ইবতিোস,

োরী ইবতিোস । আধু ব

ইবতিোস, পবরনিনশর ইবতিোস,

ভোরনতর ইবতিোসচচথোর উপোদো

িযিিোনরর পদ্ধবত

বর্পত্র (পুবেশ/কগোনেন্দো/সর োবর আবধ োবর নদর প্রবতনিদ /বিিরণ/বচবিপত্র) আত্মজীি ী ও স্মৃবত র্ো (সির

সর োবর

িৎসর/বিবপ চন্দ্র পোে; জীি স্মৃবত/রিীন্দ্র োর্ িো ু র; জীিন র ঝরোপোতো/সরেো কদিী কচৌধু রো ী) বচবিপত্র (ইবন্দরো গোবন্ধন
কেখো জওিরেোে ক িরুর বচবি (Letters from a Father to his Daughter), সোিবে পত্র ও সংিোদপত্র (িঙ্গদশথ এিং
কসোিপ্র োশ), আধু ব

ভোরনতর ইবতিোস চচথোে কিোনটোগ্রোনির িযিিোর, ইবতিোনসর তর্য সংগ্রনি ইন্টোরন ট িযিিোনরর সু বিধো-

অসু বিধো
2. সংস্কোরঃ বিবশষ্ট ও প োথ নেোচ ো
উব শ শতন র িোংেো – সোিবে পত্র, সংিোদপত্র ও সোবিনতয সিোনজর প্রবতিে , িোিোনিোবধ ী, বিন্দু পযোবিেট এিং হুনতোি
পযোঁচোর

ক্সো,

ীেদপথণ, গ্রোিিোিথো প্র োবশ ো, উব শ শতন র িোংেো – বশক্ষো সংস্কোর, বিবশষ্ট ও প থোনেোচ ো , প্রোচয বশক্ষো-

পোশ্চোতয বশক্ষো ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদযোসোগর – এই বিষেগুবের বভবিনত বশক্ষো সংস্কোনরর প্রসঙ্গবট পোশ্চোতয বশক্ষো বিস্তোনরর উনদযোগঃ
রোজো রোিনিোি রোে ও রোজো রোধো োন্ত কদি, পোশ্চোতয বশক্ষো বিস্তোনরর উনদযোগ – কেবভে কিেোর ও জ এবেেট বিঙ্কওেোটোর
কির্ু ,

ে োতো কিবে যোে

নেজ এিং বচব ৎসোবিদযোচচথোর বি োশ,

ে োতো বিশ্ববিদযোেে এিং উিবশক্ষোর বি োশ, িধু সূদ

গুপ্ত, উব শ শতন র িোংেো – সিোজ সংস্কোরঃ বিবশষ্ট ও প থোনেোচ ো, ব্রোম্ভসিোজসিূ নির উনদযোগ, সতীদোি প্রর্ো-বিনরোধী
আনন্দোে , ‘ িযিঙ্গ’ কগোষ্ঠী, বিধিো বিিোি আনন্দোে , উব শ শতন র িোংেো – ধিথ সংস্কোরঃ বিবশষ্ট ও প থোনেোচ ো, ব্রোম্ভ
আনন্দোে

– বিিতথ , বিভোজ , বিবশষ্টয ও প থোনেোচ ো, রোি ৃ নের ‘সিথধিথ সিন্বে’-এর আদশথ, স্বোিী বিনি ো নন্দর ধিথ

সংস্কোনরর অবভিুখ, িয কিদোন্ত – বিবশষ্টয ও প থোনেোচ ো, েোে িব র, বিজে ৃ ে কগোস্বোিী, ‘িোংেোর িজোগরণ’-এর চবরত্র ও
প থোনেোচ ো, উব শ শতন র িোংেোে ‘ িজোগরণ’ ধোরণোর িযিিোর বিষে

বিত থ

3. প্রবতনরোধ ও বিনরোিঃ বিবশষ্টয ও বিনিষণ
ঔপব নিবশ

অরণয আই ও কসই বিষনে আবদিোসী জ গনণর প্রবতবিেো বিষনে সংবক্ষপ্ত ভূ বি োঃ প্রসঙ্গত বিনরোি, অভুযর্ো ও

বিপ্লি-এর ধোরণোগত আনেোচ ো । চুেোড় বিনরোি (বিতীে পিথ, কিবদ ীপুর, ১৯৯৮-৯৯), ক োে বিনরোি (১৮৩১-৩২), সোঁওতোে
হুে (১৮৫৫-৫৬), িুন্ডো বিনরোি (১৮৯৯-১৯০০), রংপুর বিনরোি (১৭৮৩), বভে বিনরোি (১৮১৯), সন্ন্যোসী-িব র বিনরোি
(১৭৬৩-১৮০০), িোংেোর ওেোিোবি-িরোবজ আনন্দোে , পোগেপন্থী বিনরোি (প্রর্ি পিথ, ১৮২৫-২৭), তবর ো-ই িিম্মবদেো,
ীেবিনরোি, পোি োর ৃ ষ

বিনরোি (১৮৭০)

4. সংঘিদ্ধতোর কগোড়োর

র্ো বিবশষ্টয ও বিনিষণ

১৮৫৭-র বিনরোনির চবরত্র ও প্র ৃ বত (ঐ বিনরোনির সনঙ্গ জোবতেতোনিোনধর সম্বন্ধবিষে

বিতথ ) – ১৮৫৭-র বিনরোনির প্রবত

বশবক্ষত িোঙোবে সিোনজর িন োভোি, িিোরোব র কঘোষণোপত্র (১৮৫৮), ‘সভো-সবিবতর

ু গ’ - বিবশষ্টয ও বিনিষণ, িঙ্গভোষো

প্র োবশ ো সভো, জবিদোর সভো, ভোরত সভো, বিন্দুনিেো, কেখোে ও করখোে জোবতেতোনিোনধর বি োশ, আ ন্দিি, িতথিো ভোরত,
কগোরো এিং ভোরতিোতো (বচত্র) – এই বত বট রচ ো ও ছবিবটর িনধয
গগন ন্দ্র োর্ িো ু নরর িযোঙ্গবচত্র ঔপব নিবশ

ীভোনি জোতীেতোনিোধ িুনট উনিনছ । প্রসঙ্গিনি

সিোনজর সিোনেোচ ো

5. বি ল্প বচন্তো ও উনদযোগ (উব শ শতন র িধযভোগ কর্ন

বিশ শতন র প্রর্িভোগ প ন্ত
থ ): বিবশষ্টয

িোংেোে ছোপোখো োর বি োশঃ ছোপো িইনের সনঙ্গ বশক্ষোবিস্তোনরর সম্বন্ধ; ছোপোখো োর িযিসোবে
উনপন্দ্রব নশোর রোেনচৌধু রী ও ইউ.রোে অযোন্ড সন্স, িোংেোে বিজ্ঞো
অযোনসোবসনেশ ির দয
িোংেোে

োবিনভশ অি সোনেন্,

ে োতো বিজ্ঞো

ও

োবরগবর বশক্ষোর বি োশ – প্রসঙ্গিনি ইবন্ডেো

নেজ ও িসু বিজ্ঞো িবন্দনরর ভূ বি োর সংবক্ষপ্ত আনেোচ ো;

োবরগবর বশক্ষোর বি োশ ও কসই প্রসনঙ্গ জোতীে বশক্ষো পবরষদ ও কিঙ্গে কট ব

অবতসংবক্ষপ্ত আনেোচ ো। ঔপব নিবশ

উনদযোগ – প্রসঙ্গিনি

যোে ইন্বটবটউনটর ভূ বি োর

বশক্ষো ধোরণোর সিোনেোচ ো; রিীন্দ্র োর্ িো ু র ও শোবন্তব ন ত ভোি ো এিং বিশ্বভোরতী

গঠনের উনদযোগ, প্রসঙ্গিনি প্র ৃ বত, িো ু ষ ও বশক্ষোর সিন্বে বিষনে রিীন্দ্র োনর্র বচন্তো
6. বিশ শতন র ভোরনত ৃ ষ , শ্রবি
বিশ শতন র ভোরনতর ৃ ষ

ও িোিপন্থী আনন্দোে ঃ বিবশষ্টয ও প োথ নেোচ ো

আনন্দোেন র সনঙ্গ জোতীে

ংনগ্রস ও িোিপন্থী রোজ ীবতর সংন োগঃ িঙ্গভঙ্গ বিনরোধী আনন্দোে ,

অবিংস অসিন োগ আনন্দোে , আই অিো য আনন্দোে এিং ভোরত ছোনড়ো আনন্দোে – এই চোরবট আনন্দোেন র পনিথ ৃ ষ
আনন্দোেন র প থোনেোচ ো । প্রসঙ্গিনি এ ো আনন্দোে
শ্রবি

আনন্দোেন র সনঙ্গ জোতীে

আনন্দোে , আই

অিো য আনন্দোে

এিং িোরনদৌবে সতযোগ্রি বিষেদু বট আনেোচয । বিশ শতন র ভোরনত

ংনগ্রস ও িোিপন্থী রোজ ীবতর সংন োগঃ িঙ্গভঙ্গ বিনরোধী আনন্দোে , অবিংস অসিন োগ
এিং ভোরত ছোনড়ো আনন্দোে

– এই চোরবট আনন্দোেন র পনিথ শ্রবি

প থোনেোচ ো । ওেো থোস অযোন্ড কপনজন্টস পোবটথ । বিশ শতন র ভোরনত উপব নিশ-বিনরোধী আনন্দোেন
অংশগ্রিনণর চবরত্র, বিবশষ্টয ও প থোনেোচ ো, িো নিন্দ্র োর্ রোে ও ভোরনতর িোিপন্থী আনন্দোে ।

আনন্দোেন র

িোিপন্থী রোজ ীবতর

