مقالے کا دائرہ کار بعنوان "الجملة فی اللغتین العربیة واألردية" ،دراسة تقابلیة) اردو عربى زبان میں (ج ملے) کے
تقابلی مطالعہ پر مشتمل ھے۔ مقالے کی ابتدا عربی زبان میں ( مقدمے) سے ھوتی ھے جس میں مقالے کی غرض و غايت
 ،اس کے موضوع کی اھمیت اور اھداف بتائے گئے ھیں۔ اس کے بعد (تمھید) کے عنوان سے(علم تقابلی مطالعہ) کی ابتدا،
اس کی اھمیت اور (علوم اللغة) كے تقابلی مطالعہ کی غرض و غايت ذکر کی گئی ھیں۔
باب اول میں عربی اور اردو زبان کی تاريخ ،نشوونما ،اور دونوں زبانوں کے باھمی احتکاک اور خصوصیات کا
ذکرھے باب دوم (کلمة) سے متعلق ھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ھیں کہ ھے ھر کالم کی روح (جملة) ھے اور جملے کی
ساخت اور بناوٹ میں کلمات کا نماياں کردار ھوتا ھے ۔ لہذا کلمہ کی اس اھمیت کے پیش نظر ضروری سمجھا گیا کہ ايک
باب عربی اور اردو دونوں زبانوں میں (كلمة) سے متعلق ھو ،اور اس باب کی آخری فصل دونوں زبانوں میں(كلمة کے
تقابل) سے متعلق ھے۔
باب سوئم میں اردو اور عربی زبان میں (جملة) کی تعاريف ،اس کی اقسام اور جملے کی صرفی و نحوی نظام
سے بحث کی گئی ھے۔ اور آخری فصل میں دونوں زبانوں میں جملہ اور اس کی خصوصیات کا تقابل کیا گیا ھے۔
باب چہارم میں جملة بسیطة اور اس کی اقسام (جملة اسمیة/جملة فعلیة) کا تفصیلی ذکراور تقابلی مطالعہ عربی اور
اردو دونوں زبانوں میں پیش کیا گیا ھے۔
باب پنجم (جملھ مرکبھ) اور اسکی اقسام کو عربی اور اردو زبان میں بیان کرنے سے متعلق ھے۔
اس باب کی آخری فصل میں بھی بقیھ ابواب کی طرح جملھ مرکبھ کی تمام اقسام کا تقابلی جائزہ ديا گیا ھے۔
مقالے کے آخر میں مقالے کے اھم نتائج بیان کیے گئے ھیں اور اس کے ساتھـ مصادر ومراجع کی فھارس عربی
اور اردو زبانوں میں درج کی گئی ھیں۔

