
  

 

 

B.A. DEGREE EXAMINATION –  

DECEMBER - 2020 

BPA in Drama and Theatre Studies 

First Year 

HISTORY OF WORLD DRAMA AND THEATRE 

Time: 3 Hours Maximum  Marks : 75 

SECTION A (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE of the following. 

Five in about 50 words – short answers. 

1. Write a short description about Roman Theatre. 

 

2. Write a short note on the Japanese theatre. 

 

3. Write about the convention of Indian Theatre. 
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4. Write a short note on Sankaradas Swamigal. 

 

5. Write a short description on Greek Theatre. 

 

SECTION B  (3 × 10 = 30 Marks) 

Answer any THREE of the following Five in about  

150 words – Short essay. 

6. Write about the social changes given by Twentieth 

century theatre. 

 

7. Write about the Agam Ainthinai Meipadu in 

Tholkapiam. 

 

8. Write about the Role of freedom movement and 

Tamil Dramas. 
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9. Write about the Navarasas mentioned in the 

Natya Sashtra. 

 

10. Write about the reforms that are made by 

Renaissance age theatre. 

 

SECTION C — (2  15 = 30 marks)  

Answer any TWO of the following Five in about  

200 words – Long essay. 

11. Explain in detail about Eleven types of dances 

described in silapathigaram. 

 

12. Write an essay on the modem era Indian Theatre 

forms. 

 

13. Write an essay on the Tamil Theatre after 

Independence in India. 

 



 UG-C-182      4 

14. Explain the History of Social Revolution made by 

Dravidian Movement Dramas. 

 

15. Explain the Kannapa Thambiran's participation 

and performing forms/types in Therukoothu 

tradition. 

 

——––––––––– 
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B.A. DEGREE EXAMINATION —  

DECEMBER 2020 

First Year 

Bachelor of Performing Arts (BPA) in Drama and 

Theatre Studies 

TRADITIONAL INDIAN THEATRE FORMS 

Time : 3 hours Maximum marks : 75 

SECTION A — (3  5 = 15 marks) 

(Short Answers) 

Answer any THREE of the following Five in about 

50 words. 

1. Write down the specialities of Therukoothu. 

 

2. Describe the musical features of Koodiyattam. 

 

3. Analyse the worshipping in Yaksha gaana. 
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4. Write about the story plot of Baavai koothu. 

 

5. Explain the dancing methods in Nattuvangi. 

 

SECTION B — (3 × 10 = 30 marks) 

(Short Essay) 

Answer any THREE of the following Five in about 

150 words. 

6. Write the dance method of Yaksha gaana koothu. 

 

7. Analyse the worshipping of Narasimhar in 

Bagavatha Mela. 

 

8. Write the specialities of Ankiyanet koothu. 

 

9. Write about the musical instruments in 

traditional Nattuvangi koothu during worships. 

 

10. Detail the specialities of traditional dramas. 



 UG-C-183 3 

 

SECTION C — (2 × 15 = 30 marks) 

(Long Essay) 

Answer any TWO of the following Five in about 

200 words. 

11. Explain the specialities of Koodiyattam. 

 

12. Describe the Tamasha koothu. 

 

13. Analyse the dance forms of Jathra. 

 

14. Describe the Baavai drama form. 

 

15. Write the specialities of Nattuvangi koothu. 

 

——––––––––– 



 

 

B.P.A .  DEGREE EXAMINATION, DECEMBER 2020 
 

SECOND YEAR 

BACHELOR OF PERFORMING ARTS IN DRAMA AND THEATER STUDIES 

INTRODUCTION OF WORLD FAMOUS PLAY WRITERS  

உயக  அளவிலான  சிமப்பு ிக்க நாடக ஆசிாிர்கள் அமிமுகம் 

 

Time : 3 Hours                                                              Maximum Marks : 75 

 

PART-A  

(3 5 = 15 marks) 

 

I.      Answer any Three of the following       

 

1. Write short note on Roman  Dramatists.  

ராானி நாடக ஆசிாிர்கள் குமித்து சிறு குமிப்பு வரக. 

  

2. Write short note on Sanskrit  Dramatists.   

சஸ்கிருத நாடக ஆசிாிர்கள் குமித்து சிறு குமிப்பு வரக. 

  

3. Write about Samuel Beckett Drama Script   

சாமுரவல் பபக்பகட்-டின் நாடகப் பனுவல்கள் குமித்து எழுதுக. 

 

4. Write about any two Famous English Dramatists. 

புகழ்பபற்ம இண்டு ஆங்கிய நாடக ஆசிாிர்கள் குமித்து விரக்கு.  

 

5. Write a short note on Elango Adigal  

இரங்ரகாவடிகள் குமித்து ஒரு சிறு குமிப்பு வரக. 

  

  6. Write about Eugen Ionesco's  Theatrical  Personality 

யூபென் அராபனஸ்ரகாவின் நாடக ஆளுர பற்மி எழுதுக. 
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PART-B  

 

II.     Answer any three of the following Five in about  words - Short essay.  
 

(3 10 = 30 marks) 
7. Write about the two Famous Greek Dramatists. 

புகழ்பபற்ம இரு கிரக்க நாடக ஆசிாிர்கள் பற்மி எழுதுக  

 

8. Write about Renaissance period Dramatists in India. 

றுயர்ச்சி காயத்து  இந்தி நாடக ஆசிாிர்கள்  பற்மி விவாி. 

 

9. Write about the 18th Century Dramatists.  

10. 18 ஆம் நூற்மாண்டில் இருந்த  நாடக ஆசிாிர்கள்  பற்மி விரக்குக. 

 
11. Write about the Role of Badal Sircar in the Development of Indian Street  Theatre.   

இந்தி வீதி நாடக வரர்ச்சிில் பாதல் சர்க்காாின் பங்கு பற்மி எழுதுக. 

 
1.  Write about the three modern Tamil Dramatists. 

திழ் நவீன  நாடக ஆசிாிர்கள் மூவர் குமித்து விாிவாக எழுதுங்கள். 

 

PART-C  

 
III.   Answer any Two of the followings Five in about  200 words - Long essay.  
 

(2 x15 = 30 marks) 

 
13. Write briefly about the  Greek and Roman Dramatists and their famous plays.  

கிரக்க ற்றும் ராானி நாடக   ஆசிாிர்கள் ற்றும் அவர்கரின் சிமப்பு ிக்க 

நாடகங்கள் குமித்தும்  விாிவாக எழுதுக.  
 

14. Explain the playwrights who were in France and Italy during the Middle and  
Renaissance period.   

இரடக்காயம் ற்றும் றுயர்ச்சி காய த்தில் பிான்ஸ் ற்றும் இத்தாலிில்  

இருந்த நாடக ஆசிாிர்கள் பற்மி விரக்குக.  
 

15. Write in detail about the three Absurd  Playwrights. 

அபத்த நாடக ஆசிாிர்கள் மூவரக் குமித்து விாிவாக எழுதுக.  
 

16. Write in detail about the Cruelty Theatre . 

பகாடூ நாடகப் பனுவல்கள் பற்மி விாிக்கவும். 
 

17. Write a detailed essay on Indian Modern  Playwrights. 

இந்திாவின் நவீன நாடக ஆசிாிர்கள் குமித்து விாிவான கட்டுர எழுதுக. 

 
 



 

 

B.P.A .  DEGREE EXAMINATION – DECEMBER - 2020 
 

BACHELOR OF PERFORMING ARTS IN DRAMA AND THEATER STUDIES 

Third Year 

History and Development of Tamil   Theatre 

     தமிழ்  நாடகத்தின் வரலாறும் வளர்ச்சியும் 
 

Time : 3 Hours                                                             Maximum Marks : 75 

 

PART-A                                                   (3 5 = 15 Marks) 

 

 

I. Answer any Three of the following           

1. சங்க கால  ஆடல்கள் குறித்து எழுதுக  
Write about the Sangam Period Dance. 
 

2. மாதவி பற்றி சிறு குறிப்பு வரரக 

Write a short note on Mathavi   
 

3. குறவஞ்சி நாடகத்தின் ரமயக் கதாப்பாத்திரங்கரளக் குறிப்பிடுக 
Specify the Central Characters of the Kuravanji Dramas 
 

4. நநண்டி நாடகம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரரக 
Write a short note about the Nondi Plays  
 

5. சுதந்திரப் பபாராட்டத்தின் பபாது நிகழ்த்தப்பட்ட தமிழ் நாடகங்கள் பற்றி எழுதுக 
Write about Tamil Dramas Performed During the Freedom Struggle 
 

6. ந. முத்துசாமி நாடகங்கள் பற்றி எழுதுக.  
Write about the Na. Muthusamy plays. 
 

 
PART B                                                 (3 10 = 30 Marks) 

 

 
II. Answer any three of the following Five in about words - Short essay.  
 
7. பள்ளு நாடகம் பற்றி விாிவாக எழுதுக. 

Write in detail about the pallu dramas. 
 

8. இரச நாடக மரபு பற்றி விளக்குக. 
Explain the tradition of musical drama. 
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9. பார்சி நாடகத்தின் வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்க 
Explore the development of Parsi drama. 
 

10. திராவிட இயக்க நாடகங்களின் சிறப்புகரள விவாி. 
Describe the specialties of  Dravidian  Movement  plays. 
 

11. நதருக்கூத்து  பற்றி விாிவாக எழுதுக. 
  Write in detail about Theruk koothu. 
 

PART C                                                    (2 15 = 30 Marks) 

 
 
III. Answer any Two of the followings five in about   200 words - Long essay.  
 
12. சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவியின் 11 ஆடல்முரறகரளயும் விளக்குக. 

Explain the 11 dances of  Madhavi in  Silappathikaram.  
 

13. இந்திய விடுதரலப் பபாராட்டத்தில் தமிழ் நாடகத்தின் பங்கிரை விளக்கமாக விவாி. 
Describe the role of Tamil drama in the Indian liberation struggle. 
 

14. குறவஞ்சி நாடகம் பற்றி விாிவாக விளக்குக. 
Explain in detail about the Kuravanji Dramas. 
 

15. மறுமலர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்த தமிழ் நாடகங்கள் குறித்து கட்டுரர எழுதுக.  
Write an essay on Renaissance and Reform Tamil play. 
 

16. தமிழ் நவீை நாடகக் குழுக்கள் ஐந்திரைப் பற்றி விாிவாக எழுதுக.  
Write in detail about the five Tamil modern drama groups. 



  

 

B.P.A.  DEGREE EXAMINATION, DECEMBER 2020 
 

Third Year 

Bachelor of Performing Arts in Drama and Theater Studies 

Drama Stage & Technologies 

          நாடக மடடயும் த ாறில்நுட்பங்களும் 

 

Time : 3 Hours                                                                                   Maximum Marks : 75 

 

PART-A                                                 (3 5 = 15 Marks) 

 
 

 

I.       Answer any Three of the following            
1.  ிடச்சீடய பற்மி சிறு குமிப்பு எழுதுக 

Write a short note about the curtain 
 

2. சியப்ப ிகாத் ில் அங்க அடப்பு பற்மி எழுதுக. 
Describe of  stage structure in the Silapathikaram 
 

3.  ிமந் தலரி அங்கம்  குமித்து எழுதுக 
Write about the open-air arena. 
 

4. மளக்ஸ்பிாின்  நாடக அங்கம் பற்மி எழுதுக.  
Write about the  Shakespeare's  drama stage structure. 
 

5. மடட ஒலி அடப்பு பற்மி எழுதுக 
Write about the stage sound system. 
 

6. அங்கில் பார்டலாரர்கள் இருக்டககரின் பற்மி எழுதுக  
Write about the audience seats in the Theat r e  

 
PART-B                                                  (3 10 = 30 Marks) 

 
 
II.  Answer any three of the following Five in about  words - Short essay.  
  
7. நாட்டி சாஸ் ிம் குமிப்பிடும் அங்க அடப்டப லிரக்குக. 

Explain the stage structure that refers to the Natya shastra.  
 

8. றுயர்ச்சி காய நாடக அங்கம் பற்மி லிாிலாக லிரக்குக. 
Explain in detail about the Renaissance period theatre. 
 

9. நாடக மடட குமித்து லிரக்குக. 
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Explain about the Drama stage. 
 
 

10.  மற்கத் ி  நாடக அங்கின் லரர்ச்சிட லிரக்குக.  
    Explain the development of the Western theatre. 
 
11. அங்கப் பன்பாட்டில் டிஜிட்டல் த ாறில்நுட்பத் ின் பங்கு குமித்து லிலாி 
  Describe the role of digital technology in theatrical use. 
 

PART-C                                               (2 15 = 30 Marks) 
 

 
III. Answer any Two of the followings Five in about   200 words - Long essay.     
 
12. நாடக அங்கின் பல்மலறு லடிலங்கடர  லிரக்குக. 

Explain the different Forms  of  Theatre  Design. 
 

13. ஒரி கருலிகள் ற்றும் ஒரி லிரக்குகள் பற்மி லிாிலாக எழுதுக 
Write in detail about the lights and lighting tools. 
 

14. இத் ாலிில் உருலான பிாண்ட அங்கக் கடய லடிலம் குமித்து எழுதுக. 
Write about the great theatre stage form created  in Italy. 
 

15. நாடக நிகழ்வுக்கும் மடடக்கும் இடடம  உள்ர த ாடர்பிடன  லிரக்குக. 
Explain the connection between the Theatre performances and the stage. 
 

16. மடடில் உள்ர நாடகப் தபாருட்கள் பற்மி லிரக்குங்கள். 
  Explain what the theatre materials are on the stage. 
 

 
 

 


