
 

      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 

    M.A. DEGREE EXAMINATION 

FIRST

 

               Date : 03-11-2011  Dept. No.

    Time : 1:00 - 4:00                                              

ð°F Ü                             
Ü¬ùˆ¶‚ «èœMèÀ‚°‹ 

  

1. ஊடக�தி� ெபா�வான
2. ெதாட�ப�ய� எ�வா� 
3. இ�தியாவ�� ப�பைல
4. தமி� வார இத�கள�� 
5. ெவ  ம!க" சின�மா எ�றா� எ�ன

சி� �றி�� வைரக. 
6. ஜா� &'ட�ப�! (John Gutenberg) 

7. அ*+! கைலய�� ேதா-ற.
8. தியாகராஜ பாகவத�  

9. ச�யஜி�ராய�� ‘பேத� பா0சாலி
10. ெசய-ைக!ேகா" வழி 

ð°F Ý                                    

â¬õ«òÂ‹ ï£¡° Mù£‚èÀ‚° 
 

11. இ�தியாவ�� அ*+! கைலய�� ேதா-ற2. வள�*சி3. ப-றி வ�ள! க
12. தண�!ைக அைம5ப�� ேதா-ற2. ேநா!க2. ப-றி 
13. ’தமிழக�தி� திைர!கைலய�� வள�*சி
14. ஊடக8க" ச9க�ைத எ�வா� ப�ரதிபலி!கி�றன
15. தமிழக அளவ�� தன�யா� ெதாைல!கா'சிகள�� வரலா-றிைன வ�ள!கி எ:�க
16. இைணய�தி� வரலா-றிைன3. வள�*சிைய3.  றி�� வ�ள! க

 

ð°F Þ                                    

â¬õ«òÂ‹ Þó‡´ Mù£‚èÀ‚° 
 

17. தன�யா� ம-�. ெபா� ஊடக8கள�� ேநா!க2. ேபா! .
18. +த�திர�தி-  2�;. ப��;. அ*+!கைலய�� ஏ-ப'ட மா�த�க=. எதி�

வ�ைனக=. எ�ன? 

19. தமி�� திைர5பட8கள�� உ"ளட!க�தி@.
அA5பைடய�� ஏ-ப'ட 

LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 

DEGREE EXAMINATION - MEDIA ARTS

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2011 

MA 1806 - MEDIA HISTORY 
 

 

Dept. No.    Max. : 

                                             

                             10 � 2 = 20 
 

Ü¬ùˆ¶‚ «èœMèÀ‚°‹ 50 õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è.

ெபா�வான இB வைகக" எைவ?  

 உBவான�? 

ப�பைல ஒலிபர5ப�� ெதாட!க. எ5ெபா:�? ஏ�
 வைகக" – ெபய�க"  றி�� வ�ள! க

ெவ  ம!க" சின�மா எ�றா� எ�ன? 

John Gutenberg)  

ேதா-ற.  

பா0சாலி’ 
 ஒள�5பர5ப�� ேதா-ற.? 

 
 

                                   4 � 10
 

Mù£‚èÀ‚° 300 õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è¾‹

இ�தியாவ�� அ*+! கைலய�� ேதா-ற2. வள�*சி3. ப-றி வ�ள! க
தண�!ைக அைம5ப�� ேதா-ற2. ேநா!க2. ப-றி வ�ள! க
தமிழக�தி� திைர!கைலய�� வள�*சி’ வ�ள! க. 
ஊடக8க" ச9க�ைத எ�வா� ப�ரதிபலி!கி�றன? 

தமிழக அளவ�� தன�யா� ெதாைல!கா'சிகள�� வரலா-றிைன வ�ள!கி எ:�க
இைணய�தி� வரலா-றிைன3. வள�*சிைய3.  றி�� வ�ள! க

                                   2 � 20 = 40 
 

â¬õ«òÂ‹ Þó‡´ Mù£‚èÀ‚° 600 õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è¾‹ 

தன�யா� ம-�. ெபா� ஊடக8கள�� ேநா!க2. ேபா! .  றி�� ஆGH ெசGக
+த�திர�தி-  2�;. ப��;. அ*+!கைலய�� ஏ-ப'ட மா�த�க=. எதி�

தமி�� திைர5பட8கள�� உ"ளட!க�தி@., ெதாழி�J'ப�தி@. கால 
அA5பைடய�� ஏ-ப'ட மா�த�க"  றி�� வ�ள! க?  

********
 

 

LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

MEDIA ARTS 

Max. : 100 Marks 

2 = 20 ñFŠªð‡èœ 

õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è. 

ஏ�? 

வ�ள! க. 

10 = 40 ñFŠªð‡èœ 

õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è¾‹ 

இ�தியாவ�� அ*+! கைலய�� ேதா-ற2. வள�*சி3. ப-றி வ�ள! க. 
வ�ள! க. 

தமிழக அளவ�� தன�யா� ெதாைல!கா'சிகள�� வரலா-றிைன வ�ள!கி எ:�க. 
இைணய�தி� வரலா-றிைன3. வள�*சிைய3.  றி�� வ�ள! க. 

20 = 40 ñFŠªð‡èœ 

õ£˜ˆ¬î Ü÷M™ M¬ìòO‚è¾‹  

 றி�� ஆGH ெசGக. 
+த�திர�தி-  2�;. ப��;. அ*+!கைலய�� ஏ-ப'ட மா�த�க=. எதி� 

ெதாழி�J'ப�தி@. கால 


