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bảo rằng : “ Không một Hướng Đạo Sinh nào muốn giữ 

mãi cấp Hướng Đạo hạng nhì hơn thời gian cần thiết, và 

vì vậy em phải trở thành Hướng Đạo hạng nhất càng 

sớm càng tốt” . 

 



 

 

 

 

Đalat, mùa huấn luyện 1974. 

 

 

Các Trưởng và HĐS thân mến, 

 

Ở các nước, số HĐS đạt được đẳng hiệu Eagle scout 

(Mỹ) hoặc Queen’ s scout badge (Liên hiệp Anh) thì rất 

nhiềâu; trong lúc Hội chúng ta thì số người qua được 

cấp Hướng Đạo Việt Nam (trước kia là HĐ Hiệp Sĩ) thì 

đếm được trên đầu ngón tay, và những năm gần đây thì 

hầu như không có. 

Sở dĩ có tình trạng như vậy, một phần vì các Trưởng 

chưa chú tâm đốc thúc các em luyện tập, hoặc vì, các 

Trưởng quá cầu toàn nên đòi hỏi quá cao trong khi trắc 

nghiệm cho các em qua Hướng Đạo Hạng Nhất; một 

phần vì đa số các HĐS không được huấn luyện tiệm tiến 

từ Sói lên, nên ít người qua được chương trình Hướng 

Đạo Hạng Nhất hoặc là qua được đẳng hiệu này khi gần 



hết tuổi Thiếu, do đó đâu còn đủ thì giờ để lấy đẳng hiệu 

Hướng Đạo Việt Nam.  

Để nhắc nhở các Trưởng cái mốc tối đa đòi hỏi các 

Đoàn sinh mình và để giúp cho các HĐS biết cái mốc 

tối thiểu mà mình cần phải đạt được để lấy đẳng hiệu 

Hướng Đạo Hạng Nhất; Toán huấn luyện Miền II cho 

tái bản cuốn HƯỚNG ĐẠO HẠNG NHẤT với niềm hy 

vọng các HĐS sẽ qua đẳng hiệu này nhiều hơn để một 

ngày gần đây số người qua cấp Hướng Đạo Việt Nam 

không còn hiếm nữa. 

Mong rằng trong kỳ Họp Bạn TỰ LỰC sắp tới sẽ được 

nhìn thấy có nhiềâu HĐS mang đẳng hiệu Hướng Đạo 

Hạng Nhất và hy vọng có em qua được cấp HĐVN. 

 

 

Thân ái bắt tay trái 

 

 

 

Sư Tử Đảm Đương 

TÔN THẤT SAM 

 

 



EM PHẢI QUA CÁC MÔN SAU ĐÂY 

 

Có thể dạy lại cho một Tân sinh các môn Hướng Đạo 

hạng Nhì : 

1. Hiểu biết và phục vụ phong trào : 

1.1 Nhận biết tất cả các cấp hiệu và đẳng hiệu của 

HĐVN (cả ba ngành). 

1.2 Đã giới thiệu một em vào Đoàn và đã chỉ dẫn cho 

em ấy hết chương trình Tân sinh. 

2.  Cắm trại –  Sức khỏe : 

2.1 Đã cắm trại Hướng Đạo 10 đêm và ít nữa cũng đã 

cắm trại trong 3 ngày đêm liên tiếp. 

2.2 Biết cách dựng một lều đội với 2 người, trên mặt 

đất phẳng, trong 15 phút tối đa. 

2.3 Bơi được 50 thước. 

(Nếu có xuất trình giấy của bác sĩ không cho phép bơi, 

thì em phải có một trong những chuyên hiệu sau đây : - 

Cắm trại, Khai phá, Động vật học, Thiên văn học, Tìm 

vết, Thám hiểm, hoặc một trong những chuyên hiệu về 

khéo tay (loại 4). 

3. Cấp cứu và vệ sinh : 

3.1  Biết xử trí trong những trường hợp sau đây : 

 Lửa cháy, người chết đuối, bị tai nạn giao thông, bị 

điện giật, bị gẫy xương. Biết đại cương về các bộ phận 

trong thân thể người ta và hiểu động tác của các bộ phận 

ấy. 

3.2 Biết vị trí của những mạch máu chính, biết cách 

cầm máu và buộc ga– rô (garrot). 

3.3 Biết phương pháp hô hấp nhân tạo bằng cách thổi 

hơi vào miệng. 

3.4 Biết phòng ngừa những bệnh dịch tả, thương hàn, 



kiết lị, sốt rét ngã nước. 

 

4.  Quan sát, thiên nhiên : 

4.1 Biết xem xét và hiểu vết chân người trên một nơi 

đất cát : chạy, nhảy, đi, mang đồ vật nặng, đi bước lùi, 

sờ soạng. 

4.2 Biết xem vết xe đạp, xe hơi và biết được xe đi về 

phía nào. 

4.3 Nhận xét và thuộc tên 12 cây thụ (lớn) thông 

thường (dạng cây, lá, hoa, trái) và 6 giống chim muông 

(hình dạng, màu lông, tiếng kêu, vết chân). 

4.4 Nhận biết được 5 chòm sao, ngoài những chòm 

thuộc chương trình hạng Nhì và 5 vì sao, ngoài sao Bắc 

cực. 

4.5  Biết 5 điềm báo thời tiết. 

5.   Khéo tay, nghề rừng : 

5.1 Làm hoàn tất và hẳn hoi một thủ công có ích dụng 

thiết thực như : đóng sách, đan rổ, may một cái áo, đóng 

bàn ghế, sơn, quét một căn nhà, bắt điện vào một bóng 

đèn, chữa bàn ủi... 

5.2 Biết bảo trì và sửa chữa những vật dụng riêng của 

mình : biết chọn và mài dao, hoặc rựa, rìu; vá áo quần, 

sửa lều, bị, đơm khuy và đính huy hiệu vào áo; đánh 

giày... 

5.3 Biết làm hẳn hòi và sử dụng đúng lúc những loại 

nút sau đây : 

5.3.1 Nút ráp cây (brélages) : nút nối cây, ráp cây chữ 

thập (carré) và ráp chữ X (diagonale) bằng thừng và 

bằng lạt. 

5.3.2 Chầu dây (épissures) : chầu đầu dây (ép.d’ arrêt), 

chầu nối (droite), chầu vòng (œillet).  



5.3.3 Nút dây kim loại dễ buộc và nối, biết sử dụng 

kềâm tạp công (pince universelle). 

5.3.4 Nút cứu hỏa (nœud de pompier), nút ghế thợ sơn 

(nœud de calfat), nút leo núi (N.de milieu).  

5.3.5 Biết dùng rìu hoặc rựa để đẳng cây, trẩy cành. 

6. Truyền tin, liên lạc : 

6.1 Có thể truyền và nhận ngoài trời một bức thông 

văn lối chừng 50 tiếng, hoặc bằng Morse với tốc độ 15 

chữ (lettre) một phút hoặc bằng Sémaphore với tốc độ 

20 chữ một phút. 

6.2 Biết đọc nhanh một bức thông văn viết bằng Quốc 

ngữ điện tín (dùng ở Sở Bưu chính Việt Nam) và thảo 

một bức điện văn gọn gàng bằng thứ quốc ngữ ấy, theo 

một đề đã ra trước. 

6.3 Thuộc và biết dùng các hiệu tay và hiệu còi của 

HĐVN (xem sách Nghi Thức) và những hiệu lệnh riêng 

của đoàn mình (nếu có). 

6.4 Biết cách bảo trì một chiếc xe đạp, hoặc xe gắn 

máy. 

7.  Công dân trách nhiệm :  

7.1 Hiểu tường tận luật đi đường và tất cả các bảng 

hiệu giao thông. Có thể giải thích rõ ràng luật đi đường 

và ý nghĩa các bảng hiệu cho một người khác. 

7.2 Biết cách điều khiển lưu thông trong đường phố. 

7.3 Biết cách xử trí khi gặp một tai nạn giao thông (khi 

có cảnh sát và khi không có cảnh sát), và biết cách lập 

bản báo cáo về tai nạn. 

7.4 Có thể giúp một người không biết chữ thảo một 

đơn ngắn cho chính quyền. 

7.5 Tiết kiệm : Đã dành dụm thường xuyên một món 

tiền riêng (số tiền do Đoàn trưởng định, theo địa 



phương) và tỏ rằng thận trọng trong việc tiêu xài. Biết 

giữ gìn cẩn thận vật dụng riêng của mình. 

8.  Ước đạc : 

(Kết quả những ước đạc này có thể sai tối đa 10%) 

8.1 Ước lượng được : một thời gian dưới 10 phút mà 

không dùng đồng hồ, một vật nặng dưới 5kg mà không 

dùng cân, một diện tích, thể tích hoặc dung tích mà 

không dùng thước đo. 

8.2 Dùng những khí cụ thô sơ như gậy HĐ để ước đạc 

3 bề dài không quá 500m và 3 bề cao không quá 30m. 

9.  Thám du & Bản đồ : 

9.1  Biết xem bản đồ quân sự 1/25.000, 1/50.000 hoặc 

1/100.000. Hiểu tường tận những chi tiết ghi trên bản đồ 

ấy : vòng cao dộ, ký hiệu địa hình… biết dùng la bàn mà 

định 1 điểm trên bản đồ ấy. 

9.2  Không dùng la bàn mà đi đúng về một hướng đã 

cho trước.  

9.3  Đi bộ một mình, hoặc với 1 HĐS khác, trong 24 

tiếng đồng hồ, trên ít nữa là 20 km. Trong lúc ấy, phải tự 

cắm trại và nấu ăn lấy. 

9.4  Trong khi đi, đã làm đầy đủ và đúng đắn những 

điều (quan sát, nghiên cứu) do Đoàn trưởng đã giao dặn 

trước khi lên đường. 

9.5.  Sau khi về, trong hạn một tuần lễ, phải nộp cho 

Đoàn trưởng một phúc trình, gồm có bản lược đồ của 

con đường đã đi, cùng với những điều đã thấy và làm ở 

dọc đường. Kèm theo phúc trình, em phải nộp tất cả 

những giấy nháp đã ghi chép trong cuộc hành trình (lưu 

ý là giấy nháp thực sự, chứ không phải bản sao sạch sẽ). 

 

Ghi chú :  



a.  B.P có nói rằng : Một HĐS mà vẫn lẹt đẹt hạng 

Nhì lâu quá, thì suốt đời em ấy cũng chỉ là thứ người 

“ hạng nhì� (nghĩa là tầm thường) mà thôi, trong khi 

HĐS chân chính phải là thứ người "hạng nhất" (nghĩa là 

số dzách) mới được. 

b.  Trung bình một HĐS hoạt động trong đoàn đã 3 

năm, tất phải có hạng Nhất. 

c. Các môn hạng Nhất thường được tập và “ duyệt”  

trong những kỳ trại dài ngày (trại hè). 

d.  Trước khi quyết định cho mang đẳng hiệu Hạng 

Nhất, Đoàn trưởng tất đã xem xét lại đương sự có tiếp 

tục thực hành Luật và Lời Hứa HĐ một cách xứng hợp 

với tuổi và trình độ hiểu biết hiện tại hay không. 



  
 

Đã cắm trại Hướng Đạo tổng cộng 10 

đêm và ít nữa cũng đã cắm trại trong 3 
ngày đêm liên tiếp. 
 



Cắm trại Hướng Đạo không có nghĩa là sống dưới mái 

lều như những người khác. HĐS biết cách làm cho đời 

sống trại được tiện nghi, luôn hoạt động và đầy thích 

thú. 

Em nên có cuốn sổ tay ghi chép thời gian, địa điểm và 

mục đích của những kỳ trại mà em đã trải qua. Đến khi 

cần xét duyệt về kinh nghiệm cắm trại để qua Hướng 

Đạo Hạng Nhất, thì đó là bằng chứng hùng hồn nhất. 

Nhớ phác họa thêm về cảnh trại hoặc dán vài tấm hình 

để thêm phần sống động. 

Trong sổ ấy, em cũng cần ghi lại bảng liệt kê các dụng 

cụ mang theo, các thức ăn cần thiết... cho mỗi kỳ trại. 

Sau mỗi kỳ trại, rút ưu khuyết điểm, em thấy phần nào 

thừa thì lần sau tránh mang theo cho đỡ nặng, phần nào 

thiếu thì ghi nhớ để lần tới mang cho đủ. Như vậy, em 

có thể lập được một bảng nhu cầu thiết yếu để mỗi lần 

đi trại em dựa theo đó mà xếp đặt hành trang của mình. 

Hành trang đi trại của một HĐS thiện nghệ phải gọn nhẹ 

và đa dụng. Ví dụ : Đệm nằm dùng đệm hơi bằng cao 

su, khi đem đi thì xì hơi và xếp gọn, đêm đến thì thổi 

phồng để nằm, lúc qua sông thì có thể dùng như một 

phao bơi. Trường hợp không đủ tiền để sắm đệm hơi, 

khi đi trại đừng mang theo đệm gòn, khi đến trại, em 

hãy dùng lá hoặc rơm để kết đệm nằm (xem sách �HĐ 

cho trẻ em”  của B.P.). Gối kê đầu cũng dùng loại gối 

bằng cao su, ban ngày dùng đựng nước uống thay bình 

nước (bidon) ban đêm trút hết nước, thổi phồng hơi để 

gối đầu. Trường hợp mua không có, thì ban đêm xếp áo 

quần bỏ vào bao nylon để gối đầu chứ đừng đem gối ở 

nhà theo, vừa nặng vừa choán chỗ. 

 



Em hãy tập dựng lều đội cùng với một người bạn. 

Làm thế nào dựng lều ngay ngắn và đúng cách trong 

vòng 15 phút. Nếu chưa đạt được, hãy nhờ Đoàn 

trưởng của em chỉ dẫn bí quyết dựng lều. 

 



 
 



 

Em phải bơi được 50 mét. (Trường hợp bác sĩ không 

cho phép bơi, thì em phải có một trong các chuyên 

hiệu sau đây : Cắm trại, Khai phá, Động vật học, 

Thiên văn học, Tìm vết, Thám hiểm, hoặc một trong 

các chuyên hiệu về khéo tay : Tạp công, Họa viên, 

Sưu tập tem, Thợ đan, Thợ mộc, Thợ hồ, Thợ giày, 

Thợ dệt, Thợ tre, Thợ rèn, Thợ nguội, Thợ sơn, Thợ 

may, Thợ máy, Thợ in, Thợ điện, Vô tuyến điện viên, 

Hóa học viên, Thợ ống nước, Thợ đóng sách, Thợ 

khắc dấu, Máy bay kiểu nhỏ. 

 

Trường hợp muốn học bơi, em hãy đến hồ tắm và nhờ 

huấn luyện viên chỉ dẫn đúng phương pháp. 

Sau đây là những điều lưu ý các nhà bơi lội (dù mới học 

hay đã rành) :  

1. Đừng lặn xuống nước nơi mình chưa quen, có thể 

nguy hiểm vì có thể gặp đá ngầm, hang hoặc rắn. 

2.  Hãy cẩn thận khi bơi ở vùng nước lạ, có thể gặp 

nước xoáy hoặc luồng nước ngầm. 

3.  Đừng đi bơi một mình ở chỗ vắng. 

4. Đừng bơi khi người mệt mõi hoặc mới ăn xong, có 

thể nguy hiểm vì bị vọp bẻ. 

5. Nếu gặp trường hợp bất trắc, đừng hoảng sợ và 

vùng vẫy nhiều. Hãy nằm yên trên mặt nước, chân tay 

duỗi thẳng theo thân mình, người sẽ nổi dập dềnh như 

tấm ván (Em hãy tập nằm trên mặt nước như thế này 

cho quen). 

 

 



 
 



Biết xử trí trong những trường hợp sau đây : 

 Lửa cháy, người chết đuối, bị tai nạn giao thông, bị 

điện giật, bị gẫy xương. Biết đại cương về các bộ 

phận trong thân thể con người và hiểu vận hành của 

các bộ phận ấy. 

 Trong mọi trường hợp cấp cứu, HĐS phải bình tĩnh, 

hành động ngay và quyết định nhanh chóng. B.P. đã 

nói rất nhiều về vấn đề này trong câu chuyện Lửa 

dặm đường 23, 24 & 25 của sách �Hướng Đạo cho 

trẻ em” . Các chi tiết bây giờ có thay đổi, tuy nhiên 

các nguyên tắc vẫn còn áp dụng. 

 

 



 

TRƯỜNG HỢP HỎA HOẠN 

 

Khi thấy có hỏa hoạn, em hãy báo động cho cư dân kế 

cận, rồi báo cho cơ quan phòng cháy chữa cháy gần nhất 

bằng điện thoại. Khi báo tin, nhớ nói rõ chi tiết, địa 

điểm, số nhà, đường phố, và ngã tư đường gần nhất để 

họ có thể nhận định được vị trí nhanh chóng. 

Trong lúc chờ đợi cơ quan cứu hỏa đến, các HĐS tìm 

mọi cách để cứu người và súc vật ra khỏi nhà bị cháy. 

Cố gắng đàn áp ngọn lửa bằng những phương tiện có 

sẵn gần đấy. 

Khi cơ quan cứu hỏa đến, các HĐS giúp họ bằng cách 

giữ trật tự, ngăn cản những kẻ hiếu kỳ chen chúc làm 

cản trở thao tác chữa cháy và ngăn ngừa những kẻ gian 

trà trộn để hôi của. 

Khi đi vào ngôi nhà đang cháy, em hãy bịt mũi và 

miệng bằng khăn ướt, tẩm ướt áo quần, đi nép sát tường 

(để tránh trần nhà sập) và bò càng sát sàn nhà càng tốt 

để tránh khói (khói và hơi nóng có khuynh hướng bốc 

cao). 

Trường hợp người trong nhà bị bất tỉnh hoặc bị thương, 

hãy chuyển họ ra ngoài bằng cách kiệu tay hoặc vác 

theo kiểu sau đây (xem hình). 

Khi áo quần của nạn nhân bị cháy, hãy lăn họ trên đất, 

dùng mền hoặc thảm trải nhà quấn họ lại để làm tắt 



ngọn lửa. 

Khi các chất dầu (dầu hỏa, dầu xăng) bắt lửa, hãy dùng 

cát để dập tắt; đừng dùng nước, vì như thế sẽ làm ngọn 

lửa lan rộng theo vết dầu loang. Em nên học cách sử 

dụng bình chữa lửa. 

 
 

Vài cách chữa cháy : 

 Chữa cháy xăng dầu 

 Cháy áo quần nạn nhân 

 Chữa cháy rừng. 

 



 
 

 



TRƯỜNG HỢP CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI 

 

Cấp cứu người chết đuối gồm 3 giai đoạn: 

 Cứu người ra khỏi nước � Xóc nước và hô hấp nhân 

tạo –  rồi chống choáng và làm ấm người. 

Giai đoạn vớt người là nguy hiểm nhất, vì trong lúc hốt 

hoảng, nạn nhân níu chặt làm mình có thể chết chìm 

theo họ. Vì vậy, nếu muốn cứu người chết đuối, em phải 

biết bơi thật giỏi và phải học cách cứu người dưới nước 

với một chuyên viên cứu nịch  Trường hợp em chưa 

rành thì không nên nhảy xuống nước, vì đó chẳng khác 

nào tự tử, báo hại người khác phải cứu em và làm cho 

việc cứu nạn nhân thêm chậm trễ; tốt hơn hết là em 

quăng cho họ một vật nhẹ có thể nổi trên mặt nước : 

phao bơi, khúc gỗ, một quả bóng, một thùng rỗng,… mà 

em tìm được quanh đấy, hoặc em quăng dây cho họ nắm 

(em cũng nên tập quăng vòng lasso, để khi cần đến có 

thể sử dụng hữu hiệu). Nhớ kêu cứu để có người đến 

phụ em cấp cứu nạn nhân. 

Khi đưa được nạn nhân lên bờ, nếu họ còn thở và tỉnh 

táo, chống choáng cho họ bằng cách cho uống trà nóng, 

hoặc cà phê và thay quần áo khô, ấm. 

 Nếu nạn nhân đã bất tỉnh, xem thử họ còn thở không. 

Nếu hết thở, hãy làm hô hấp nhân tạo ngay, không nên 

chậm trễ (xem phương pháp hô hấp nhân tạo bằng cách 

thổi hơi vào miệng). 

Muốn nạn nhân mau tỉnh và chóng thở lại bình thường, 

hãy chích lễ huyệt Nhân Trung (ngay giữa đáy rãnh 

nhân trung, từ gốc mũi xuống 1/3) và huyệt Hội Âm 

(giữa hậu môn và gốc của bộ phận sinh dục). 

 



TRƯỜNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG 

 

 Ngày nay, xe cộ càng ngày càng nhiều, nên tai nạn giao 

thông ngày nào cũng xảy ra, em thường gặp hơn là hai 

trường hợp nêu trên trên, vì vậy em cần biết cách cấp 

cứu. 

 Trước hết là cử người đi báo cảnh sát giao thông và xe 

cứu thương. Nhớ báo chi tiết rõ ràng : địa điểm đường 

phố, ngã tư gần nhất và bao nhiêu người bị tai nạn. 

Tiếp đó là cử người điều khiển giao thông chung quanh 

hiện trường để khỏi ùn tắc lối đi lại. 

 Đừng kéo nạn nhân ra khỏi xe bị bẹp hoăc xê dịch khỏi 

chỗ bị xe cán nếu không có điều gì nguy hại đến tính 

mạng nạn nhân tức khắc như là xe bị bốc cháy, hoặc sắp 

lăn xuống vực sâu, hoặc xuống nước… Việc xê dịch nạn 

nhân nên dành cho giới chức có thẩm quyền. 

 Tìm cách làm cầm máu ngay cho nạn nhân. Càng ít 

chuyển dịch nạn nhân càng tốt. Đừng quên rằng sự 

chuyển dịch có thể gây ra sự xuất huyết nội trầm trọng. 

 Hầu hết các người bị tai nạn giao thông thường bị 

choáng (shock), hãy chữa ngay cho họ. Khuyên các nạn 

nhân bình tĩnh, cho họ nằm xuống và giữ yên lặng. Đắp 

quần áo ấm cho họ, nới thắt lưng và quần áo chật, giữ 

không cho những kẻ tò mò đến gần để cho được thoáng 

khí, giúp nạn nhân dễ thở. 

 

 



TRƯỜNG HỢP BỊ ĐIỆN GIẬT 

 

 Khi một người bị điện cao thế chạm vào, thường thì rất 

ít hy vọng sống sót. Việc cấp cứu vô cùng nguy hiểm, 

vậy em đừng hấp tấp nhúng tay vào. 

 Khi một người bị điện nhà giật, việc cấp cứu ngay là 

điều cần thiết. Nếu có thể được, hãy cúp dòng điện bằng 

cách gỡ cầu chì hoặc cầu dao điện chính từ điện kế ra. 

Nếu không thể cúp điện một cách nhanh chóng thì hãy 

tìm cách gỡ nạn nhân khỏi chỗ bị chạm điện càng sớm 

càng tốt. Đừng chạm vào nạn nhân nếu em không hoàn 

toàn cách điện. 

 Các vật ẩm ướt…, kim loại đều là chất dẫn điện tốt. 

 Kính, cao su, nylon và gỗ khô đều là chất cách điện tốt. 

 Người cấp cứu phải đứng trên chất cách điện tốt (ví dụ 

1 chồng sách, 1 xấp giấy báo… lẽ dĩ nhiên phải thật khô) 

và gỡ nạn nhân ra khỏi dây điện với một cán chổi, một 

sợi thừng khô, hoặc một tấm gỗ khô.  

 Nếu nạn nhân ngừng thở, hãy làm hô hấp nhân tạo 

ngay tức khắc (phương pháp thổi hơi vào miệng như 

cứu người chết đuối), có khi kéo dài cả giờ nếu cần. 

Chống choáng, chữa vết bỏng nếu có, đoạn đưa đến 

bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt.  

 

 



CẤP CỨU GÃY XƯƠNG 

 

Xương có thể bị gãy khi bị ngã, té, bị tai nạn xe cộ hoặc 

do chấn thương. 

Nếu thấy một người bị ngã mà nằm bất động (mặc dầâu 

còn tỉnh và rên la vì đau đớn) em chớ xốc họ ngồi dậy vì 

có thể làm chấn thương tủy sống, thêm tai hại cho nạn 

nhân. Muốn chuyển đến trạm y tế, hãy dùng tấm ván 

luồn nhẹ dưới lưng bằng cách đỡ khẽ lưng nghiêng về 

một phía vừa đủ để đẩy tấm ván vào (nhớ giữ lưng cho 

thẳng, tránh gập cột sống), đoạn khiêng nạn nhân theo 

phương pháp khiêng cáng (đầu đằng sau, để dễ theo dõi 

sắc mặt). 

Trường hợp gãy xương quai xanh (xương đòn gánh ở 

trước vai) làm tay cử động đau và không thể đưa lên 

cao, hãy dùng băng tam giác (hoặc khăn quàng) băng 

vai và cột cánh tay ép sát vào ngực để khỏi đau khi tay 

lắc lư. 

Trường hợp gãy xương tay hoặc xương đùi, kéo tạm cho 

thẳng rồi dùng 2 nẹp gỗ ép 2 bên theo chiều dài xương, 

dùng băng hoặc dây cột lại để cố định chỗ gãy. 

Nếu vết thương hở (rách thịt, chảy máu), hãy làm sát 

trùng và cầm máu. 

Nếu nạn nhân bị choáng, hãy chống choáng cho họ. 

Sau khi cấp cứu sơ khởi, hãy chuyển nạn nhân đến bệnh 

viện hoặc trạm y tế gần nhất càng sớm càng tốt để bác sĩ 

rọi điện, nắn xương và bó bột. Nếu để chậm trễ, chỗ bị 

gãy sẽ sưng tấy lên và cảm thấy đau nhức nhiều, việc 

nắn xương và bó bột thêm phần khó khăn và trở ngại. 

 

Em cần hiểu biết đại cương về các bộ phận trong cơ 



thể người ta và hiểu cách vận hành  của các bộ phận 

ấy. 

Em đã được học phần này trong chương trình môn 

sinh vật của cấp phổ thông trung học. Đoàn trưởng 

sẽ nhắc lại cho em những điểm chính yếu, nhất là về 

bộ máy tuần hoàn huyết. 

 

 



CÁCH CẤP CỨU  

TRONG TRƯỜNG HỢP  

BỊ XUẤT HUYẾT NẶNG 

 

Khi một nạn nhân bị thương nặng, có thể bị đứt động 

mạch hoặc tĩnh mạch làm máu ra xối xả, ta phải cấp cứu 

ngay theo trình tự sau đây : 

1.  Cho nạn nhân ngồi hoặc nằm và nâng cơ quan bị 

thương lên cao (ngoại trừ trường hợp chỗ gãy xương 

không cho phép). 

2. Lau sạch vết thương, nhưng đừng gỡ cục máu 

đông nếu đã thành hình. 

3.  Gắp những vật lạ (cát, sạn, rác...) dính vào miệng 

vết thương. 

4.  Làm cầm máu bằng cách đè vào các điểm ấn mạch 

(pressure points) hoặc cột ga– rô (garrot). 

5.  Cố định chân tay, nếu bị gãy xương. 

6.  Chống choáng. 

Xuất huyết do đứt tĩnh mạch hoặc các động mạch nhỏ 

có thể làm cầm máu bằng cách ấn ngón tay cái hoặc 

ngón trỏ lên miếng “ gạc� đặt ngay miệng vết thương. 

Trường hợp các động mạch lớn bị đứt, ta cần phải ấn 

gián tiếp vào những vị trí điểm ấn mạch tương ứng. Đó 

là những nơi mà các động mạch chính chạy chéo trên 

xương. (xem hình) 

Nếu sự ấn gián tiếp cần phải lâu dài, ta có thể cột ga– rô 

để rảnh tay làm việc khác. Việc cột ga– rô chỉ thực hiện 

được ở bắp đùi và cánh tay trên mà thôi (làm ở cổ thì 

thè lưỡi mất!) vì ở đấy chỉ có một xương. Em hãy lấy 

một băng vải hoặc một khăn tay sạch, cột vòng quanh 

đùi hoặc cánh tay (ở phía trên vết thương chừng 10cm), 



đoạn dùng một cái thước hoặc khúc cây ngắn xỏ ngang 

và xoắn (tourniquet) cho đến khi nào siết chặt vào thịt 

đè bẹp động mạch để máu không thể chảy ngang qua. 

Khi thấy máu ngừng chảy ra ở vết thương là được, hãy 

dùng dây nhỏ cột que thước vào cánh tay hoặc đùi. 

Khoảng chừng 10– 15 phút em phải nới ga– rô ra, và sẽ 

siết lại nếu máu tiếp tục chảy. Nếu thấy máu đã ngừng 

chảy thì em có thể nới ga�rô, nhưng vẫn để nguyên 

chỗ, phòng hờ có thể siết lại ngay, khi cần. 

Sau khi cột ga�rô để cầm máu, em hãy chuyển nạn 

nhân đến bệnh viện hoặc trạm y tế gần nhất.  

Mách nước : Theo kinh nghiệm dân gian, mỗi khi bị 

chảy máu nhiều khó cầm, người ta thường lấy tóc, lông, 

mạng nhện, thuốc rê... đắp vào vết thương thay thế chất 

sinh sợi huyết để các tiểu huyết cầu bám vào tạo thành 

cục huyết bít kín vết thương. Làm như vậy tuy có phần 

hữu hiệu nhưng kém khoa học vì có thể gây nhiễm trùng 

huyết rất nguy hiểm. Là một HĐS, em phải “ sắp sẵn”  

để “ giúp ích� hơn người, bằng cách em dự trữ sẵn một 

ít lông cây Cẩu tích, còn gọi là cây lông cu– li (tên la 

tinh : Cybotium Barometz) đó là một loại cây dương xỉ 

thường sống ở vùng đồi núi có cao độ trên 1.500m. Ở 

núi Bạch Mã (Thừa Thiên) và ở Đà Lạt có nhiều. Gốc 

cây Cẩu tích có lông tơ rất mịn, màu vàng và óng mượt 

rất đẹp, người ta thường dùng để tỉa gọt thành những 

con thú như voi, gấu... để bán cho du khách làm kỷ 

niệm. Em hãy kiếm hoặc mua 1 gốc Cẩu tích, vặt lông 

tẩm alcool 90 độ để sát trùng rồi phơi khô, gói kỹ trong 

bao nylon sạch, mang theo mình hoặc trong túi cấp cứu, 

gặp trường hợp vết thương ra máu nhiều, đắp vào miệng 

vết thương và dùng bàn tay ấn chặt, máu sẽ cầm rất 



nhanh, thần hiệu vô song ! (gốc còn lại đừng vứt đi mà 

phí : em hãy cắt lát, phơi khô rồi ngâm rượu. Dùng để 

uống bổ thận, chữa đau lưng rất hay). 

 

 



VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ẤN MẠCH (PRESSURE 

POINTS) 

 

Em hãy tập ấn vào vị trí các điểm ấn mạch chỉ trong 

hình sau đây cho thật thuần thục, để khi cần đến thì có 

thể sử dụng hữu hiệu. Nếu em ấn vào vị trí mà thấy 

mạch nhảy dưới ngón tay tức là em đã bắt đúng chỗ. 

 

 
 



PHƯƠNG PHÁP HÔ HẤP NHÂN TẠO BẰNG 

CÁCH THỔI HƠI VÀO MIỆNG 

 

(Mouth-to-mouth, method of Artificial Respiration) 

Khi một người bị ngừng thở vì chết chìm, điện giật, ngạt 

hơi, bị choáng, bị nhiễm độc..., em có thể cứu sống họ 

bằng phương pháp hô hấp nhân tạo. 

Hô hấp nhân tạo có nhiều cách : Phương pháp Schỉffer 

và Sylvester, Holger-Nielsen,... nhưng phương pháp thổi 

hơi vào miệng là hữu hiệu và dễ thực hiện nhất vì nếu 

chỉ có một mình, em cũng có thể làm được và ít hao 

sức, trong khi những phương pháp khác cần phải có 

nhiều người để thay phiên nhau.  

Phương pháp hô hấp nhân tạo bằng cách thổi hơi vào 

miệng gồm những động tác sau : 

 

 Nếu trong miệng và cổ họng nạn nhân có vướng chất 

gì, hãy móc và lau sạch miệng bằng ngón tay của em có 

quấn vải. 

 Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mô đất cao để mình đỡ cúi 

gập người khi thao tác. 
     



 

1. Kéo đầu nạn nhân càng ngửa về đằng sau càng tốt để 

cho cằm chìa ra phía trước (hình 1). Kéo hoặc đẩy quai 

hàm cho miệng mở ra (khi một người bất tỉnh, đầu quẹo 

về đằng trước làm gốc lưỡi thụt về đằng sau bịt kín 

cuống họng (hình a) khi kéo đầu ngược ra sau và bạnh 

hàm ra gốc lưỡi sẽ nâng lên để cuống họng được thông 

thương (hình b). 

 



2.  Dùng lòng bàn tay đẩy trán nạn nhân và giữ cho 

đầu ngửa về đằng sau, bít mũi nạn nhân với ngón trỏ và 

ngón giữa cùng bàn tay ấy. Bàn tay kia dùng để bạnh 

hàm nạn nhân và kéo cho miệng mở ra. (hình 2) 

3.  Hít đầy ngực, đoạn hả miệng rộng rồi áp sát vào 

miệng nạn nhân (xem hình 2). Với trẻ con thì ta có thể 

áp miệng bọc hết cả mũi và miệng nó. Thổi hơi mạnh 

vào cho đến khi thấy lồng ngực phồng lên. Đối với 

người chết đuối khí quản thường bị tắt nghẽn nên mấy 

hơi đầu cần phải thổi thật mạnh. 

4. Nghiêng đầu tránh khỏi miệng nạn nhân và lắng 

nghe hơi thở ra (xem hình 3) 

5. Lập lại động tác 3 và với nhịp điệu 12 lần trong 1 

phút đối với người lớn và 20 lần trong 1 phút đối với trẻ 

em, nhưng thổi nhẹ hơn. Tiếp tục như vậy cho đến lúc 

nạn nhân thở lại bình thường hoặc cho đến lúc có nhân 

viên y tế đến đảm trách cấp cứu. 

Hình b 

 



Hình a  

 

 Lưu ý : Trường hợp thấy thổi hơi vào khó khăn và 

không nghe hơi trở ra, hãy kiểm soát lại vị trí đầu và 

cằm (động tác 1). Nếu hơi thở vẫn không thông, hãy lật 

nghiêng người của nạn nhân rồi vỗ mạnh vào giữa 2 vai 

họ nhiều cái để có vật gì lạ chắn ở cuống họng sẽ văng 

ra. Hãy móc và lau miệng nạn nhân như lúc ban đầu. 

 



 

CÁCH CHỮA CHOÁNG 

(Treatment of Shock) 

Choáng hoặc kích ngất (shock) là trường hợp thường 

xảy ra sau khi bị tai nạn, bị thương máu ra nhiều, bị 

ngạt, bị say nắng say nóng, ngộ độc, sợ hãi hoặc tâm 

thần bất ổn... 

Choáng có thể thay đổi từ bất tỉnh đến ngất xỉu. Các 

triệu chứng cũng thay đổi như chóng mặt và ngất đi, 

người lạnh, da xanh tái, buồn nôn, mồ hôi đọng thành 

hột trên trán, thở gấp và yếu, mạch nhanh và nhảy nhẹ 

có khi không cảm thấy được. 

Em hãy cấp cứu như sau : 

 Lễ huyệt Nhân Trung và 10 đầu ngón tay, nặn ra chút 

máu. 

 Ngăn chặn xuất huyết nếu có. 

 Cho nạn nhân nằm xuống, đầu thấp hơn mình và 

nghiêng về 1 bên, đồng thời hãy băng bó các phần bị 

thương nếu có. 

 Nới rộng áo quần ở cổ, ngực và thắt lưng. 

 Giữ đừng cho nhiều người đến gần. 

 Cho mặc nhiều áo quần ấm hoặc quấn thêm chăn mền. 

 Trấn an nạn nhân. Đừng cho nạn nhân nghe tiếng bàn 

tán về thương tích hoặc tình trạng bệnh. 

 Nếu nạn nhân bất tỉnh nhưng vẫn còn nuốt được, cho 

họ uống vài ngụm nước ấm, cà phê, hoặc trà nóng 

nhưng đừng cho uống rượu. 

 Đưa cơ quan y tế chăm sóc một thời gian sau khi tai 

nạn xảy ra. 

 

Biết phòng ngừa những bệnh dịch tả, thương hàn, 



kiết  lỵ, sốt rét ngã  nước. 

v Các bệnh dịch tả, thương hàn, kiết lỵ… đều là 

những bệnh truyền nhiễm theo đường tiêu hóa. 

 Bệnh dịch tả gây nên bởi vi khuẩn hình dấu phẩy do 

bác học Koch tìm ra. 

 Bệnh thương hàn gây nên bởi trực khuẩn Eberth.  

 Bệnh kiết lỵ gây nên bởi amibe hoặc vi khuẩn Shigella. 

 Muốn ngừa các bệnh này, em phải : 

 Uống nước đã đun sôi. 

 Đừng ăn đồ sống, rau sống phải rửa kỹ bằng thuốc tím 

pha loãng. 

 Trước khi ăn phải rửa tay. 

 Thức ăn phải đậy kỹ để tránh ruồi nhặng bu vào. 

 Tốt hơn hết là nên đi tiêm phòng dịch tả và T.A.B. 

v Sốt rét ngã nước là một bệnh lan truyền theo 

đường máu huyết, gây ra bởi huyết trùng Plasmodium. 

Ở nước ta, bệnh sốt rét thường gây bởi  Plasmodium 

falciparum và Plasmodium vivax. Ta thường bị lây bệnh 

do muỗi Anophèle đốt (còn gọi là muỗi đòn xóc) hoặc 

do kim tiêm không sát trùng kỹ (sau khi tiêm cho người 

bị sốt rét) đưa huyết trùng vào máu ta. 

Muốn ngừa bệnh, em phải : 

 Khi ngủ phải nằm mùng. 

 Khi ở trong vùng có bệnh sốt rét phải uống thuốc ngừa 

: mỗi tuần uống một viên Chloroquine hoặc mỗi tháng 

uống một viên Fansidar. 

 Nhà cửa phải thoáng và sáng sủa. 

 Đừng để mương rãnh, ao tù nước đọng, nếu cần nên thả 

cá để diệt lăng quăng (ấu trùng của muỗi). 

 Đừng vứt lon, chum vại bể quanh nhà, khi mưa sẽ đọng 

nước làm nơi cho muỗi đẻ trứng và sinh sản. 



 Lúc chập choạng tối hoặc khi chui vào các lùm cây, 

hãy mặc áo quần dài tay để tránh bớt muỗi đốt. Nên 

thoa tinh dầu sả vào mặt và những nơi da không được 

áo quần che kín. 

 



 
 



Biết xem xét và hiểu vết chân người trên một nơi đất 

cát : chạy, nhảy,  đi, mang đồ vật nặng, đi bước lùi, 

sờ soạng. 

 

Anh nhắc cho em hay, BP đã phát biểu về vấn đề quan 

sát như sau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

•gHãy nhớ rằng, thật là mất mặt khi một người ngoài 

phát hiện ra một vật gì trước khi một HĐS thấy nó, dù 

vật ấy ở xa hoặc ngay sát dưới chân” . 
Các thổ dân da đen (ở Úc và Phi châu) hay da đỏ (ở Mỹ châu), nhờ lối sống của họ, đã phát 

triển một cách kỳ lạ cái tài đọc được những dấu chân của người hay thú vật để lại trên mặt 

đất. Không có tài năng này thì họ không thể tìm thấy thú vật để săn bắn, sinh nhai. Họ đã 

được tập luyện ngay từ lúc còn thơ. Bắt đầu bằng cách lần theo dấu các loài rắn mối, và chơi 

những trò chơi tìm vết. Càng lớn lên, họ càng đầy kinh nghiệm và có thể tìm theo dấu dù rất 

mờ mà các người da trắng không thể nào thấy nổi. 



Không đòi hỏi một HĐS trở thành thiện nghệ như các 

thổ dân nói trên, nhưng ít ra cũng mong mỏi em quan 

sát được những dấu vết đơn giản và có thể lý giải được 

những sự việc xảy ra trước mắt. Em sẽ thấy nhiều hứng 

thú cả trong việc tìm cách giải đoán một sự việc để lại 

dấu vết trên cát cả trong công việc sửa soạn một câu 

chuyện cho kẻ khác thử thực hành. 

 

Khi quan sát một dấu vết, em cần thiết phải nhớ 2 điều : 

 Luôn luôn nhìn về hướng mặt trời, ánh sáng ngược 

chiều sẽ làm nổi bật đường nét của dấu chân. Nếu mặt 

trời ở đằng sau lưng, em sẽ mất nhiều chi tiết quan trọng 

vì những dấu vết lờ mờ sẽ không được hiện rõ. 

 Cũng nên nhớ rằng mọi vật em thấy đều có một giải 

đoán hoàn toàn hợp lý, và em phải dùng khả năng lý 

luận để tìm ra một sự giải thích thỏa đáng nhất những gì 

đã xảy ra trước mắt em. 

Để có thể đọc được ý nghĩa của các loại dấu vết, trước 

hết, em phải định và phân biệt được từng loại dấu vết, 

rồi theo dõi từng đường đi của chúng băng qua vùng. Ở 

nơi có hai vết giẫm lên nhau, điều dễ nhận biết là vết 

mới có những chi tiết đầy đủ hơn, do đó sẽ định được 

vết nào có trước. 

Thật dễ dàng phân biệt giữa vết chân của đàn ông và 

đàn bà, bởi hình dáng và kích thước. Vết giày của phụ 

nữ sẽ sâu hơn vết giày của trẻ con mang giày cùng cỡ. 

Vết giày, vết ủng có thể nhận biết được bởi các phần của 

đế, các răng cao su, đế có đóng đinh, đóng cá sắt... ta 

phải chú ý đến bề dài và chiều ngang của đế giày và của 

gót giày. 

 



 

 

 

 

Nếu hai đế giày giống nhau, ta phải phân biệt chi tiết 

các cá giày hoặc đinh đã bị mất. Nếu hai vết giày cùng 

loại, cùng cỡ, chi tiết đế không khác nhau, nhưng chúng 

ta có thể xác định là do hai người khác nhau để lại, bằng 

cách quan sát vết chân sâu cạn khác nhau (tùy thể trọng) 

hoặc dáng đi, hoặc khoảng cách sải chân khác nhau. 

Để có được nhiều kinh nghiệm, khi đi tản bộ, hãy quan 

sát nhiều người mang giày dép để lại những dấu vết 

khác nhau, khi đi ngang qua các vùng cát hoặc đất ẩm. 

Dáng đi của mỗi người cũng khác nhau: có người đi 

chân chữ bát (mũi giày hướng chếch 2 bên), có người đi 

2 chân song song nhau. Khi bước đi, gót chân chạm đất 

trước nên thường có dấu vết đầy đủ và rõ hơn. Khi đi 

nhanh, bước chân dài hơn và mũi giày có khuynh hướng 

hất đất cát ra phía sau. Khi chạy, dấu của gót không rõ, 

mũi giày có khuynh hướng lún sâu hơn và có nhiềâu sạn 

cát bị hất về phía sau. 

Chi tiết cát sạn bị hất về phía sau rất đáng quan tâm : 

nếu các vật bị hất về phía trước gót chân, ta có thể kết 

luận rằng người ấy bước lùi. 



Vết của 2 chân lún sâu không đều, chứng tỏ cho ta thấy 

người ấy có mang vật nặng về phía có dấu chân rõ hơn. 

Một người vác nặng sẽ để lại dấu chân sâu đậm hơn, 

khoảng cách sải chân ngắn lại, mặt khác hai chân dạng 

ra xa hơn và đôi khi phải lê chân nếu đồ vật quá nặng, 

đối với người mù, bước chân ngắn và quờ quạng, hướng 

đi không dứt khoát, ngoài ra còn thêm dấu vết cây gậy 

hoặc dấu chân chó dẫn đường ngay cạnh dấu chân họ. 

Cũng nên tập so sánh kích thước dấu chân, khoảng cách 

sải chân, quan sát với chi tiết của riêng em. Từ đó em có 

thể có ý niệm về vóc dáng của người ấy so với vóc dáng 

của em.  

Dấu vết chân trần cho ta dễ phân biệt bởi cách sắp đặt 

các ngón chân. Hãy vạch một đường thẳng nối đầu vết 

ngón chân cái và đầu vết ngón chân út, quan sát vị trí 

trồi sụt của các ngón còn lại. Mọi người khác nhau ít 

nhiều về vị trí của các ngón chân. 

 
Kích thước và hình dáng của dấu chân cũng giúp ta định 

được giới tính, các cô các bà thường mang giày mũi 

nhọn khiến các ngón chân chụm lại và nhọn về phía 

ngón cái trong khi chân trẻ con cùng cỡ thì các ngón bè 

ra theo vị trí tự nhiên.  



Tuy chương trình không đòi hỏi, nhưng em cũng nên tập 

quan sát dấu chân súc vật và dấu chân chim. Hãy phân 

biệt dấu chân ngựa lúc đi, lúc chạy nước kiệu, lúc phi 

nước đại� để có thể đoán ra vận tốc. Dấu vết chân bò, 

ngựa, trâu, dê,… có thể nhìn thấy trên đường. Dấu vết 

chân thú rừng thường dễ tìm thấy cạnh bờ suối, ao hồ… 

là nơi chúng thường xuống uống nước. Dấu chân chim 

cũng có thể thấy nơi đất ướt hoặc cát ẩm. 

 

Biết xem vết xe đạp và xe hơi. 

Biết được xe đi về phía nào. 

 

Vết xe đạp nhỏ hơn vết xe gắn máy và scooter. Vết xe 

hơi thì lớn bề ngang hơn. Xe hơi hạng nhẹ chỉ có 4 

bánh, 2 bánh trước và 2 bánh sau. Bánh xe sau thường 

chạy thẳng đường hơn, bánh xe trước thường hơi ngoằn 

ngèo vì theo chiều lách của tay lái. Xe hơi hạng trung 

thường có 6 bánh : 2 bánh trước và 4 bánh sau (mỗi bên 

2 cái song song và sát nhau). Xe hơi hạng nặng thường 

có thêm 4 bánh ở giữa 2 bánh trước và 4 bánh sau (tức 

là xe 10 bánh như xe GMC của nhà binh). Vì vậy, xem 

số vết bánh xe, ta có thể đoán được loại xe gì đã chạy 

ngang qua. Vết xe càng lún sâu càng chứng tỏ trọng tải 

của xe. Những vệt dầu nhớt vương vải rải rác dọc đường 

chứng tỏ cho thấy tình trạng cũ kỹ của xe. 

Ta có thể biết hướng xe chạy nhờ những vết bùn hoặc đá 

sỏi bị hất tung về phía sau, hoặc nhờ vết phình của bánh 

xe khi lăn qua các ổ gà. 

* 

*  * 

B.P đã kể nhiều chuyện về việc theo dấu vết. Truớc khi 



bắt đầu thực hành chuơng trình HĐ hạng Nhất, em hãy 

đọc cuốn �HĐ cho trẻ em”  về câu chuyện cậu bé chăn 

cừu tìm ra thủ phạm giết người ở “ Câu chuyện lửa trại 

1”  cùng những kỹ thuật và kinh nghiệm theo vết trong 

“ Câu chuyện lửa trại 11, 12 và 13” ; em sẽ học được 

nhiều điều bổ ích. Sau đó, em hãy thực hành càng nhiều 

càng tốt để thu thập kinh nghiệm bản thân. 

 

 



 
 



THIÊN NHIÊN 
 

Chương trình Hướng Đạo hạng Nhất đòi hỏi em nhận 

dạng và định được tên của 12 cây thụ thường gặp ở 

nước ta, nhất là thường gặp ở địa phương em hiện ở. 

Trong khuôn khổ hạn hẹp của tập cẩm nang này, anh 

không thể chỉ cho các em 12 cây ấy; vì ở nước ta có vô 

số cây, mà em � người đang cầm tập sách nhỏ này có 

thể đang ở miền Trung, mà cũng có thể đang ở miền 

Nam, mỗi miền có một số cây tiêu biểu của địa phương. 

Anh nhường phần trách nhiệm này cho Đoàn trưởng của 

em hướng dẫn em trong thực tế của địa phương mình ở. 

Với trình độ hiểu biết thường thức ở nước ta, chương 

trình chỉ đòi hỏi em nhận dạng và định tên cây thông 

thường. Tuy nhiên, anh cũng cần cho em biết rằng, ở 

các nước tiên tiến (Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada�) đòi 

hỏi các HĐS hạng Nhất phải định tên cây bằng tên khoa 

học. 

Tên khoa học của các cây viết bằng chữ La tinh gồm 

các yếu tố sau : 

Tên giống –  Tên loài –  Thuộc họ (Genus –  Species –  

Family) 

 

THIÊN NHIÊN 

 

Nhận xét và thuộc tên 12 cây thụ (lớn) thông thường 

(dạng cây, lá, hoa, trái). 

 

Nếu nghiên cứu về Thực vật, em sẽ thấy các nhà khoa 

học phân loại cây cỏ theo phương cách sinh sản: các cây 

sinh sản bằng hoa gọi là Hiển hoa thực vật. Những cây 



không có hoa, thuộc ngành Ẩn hoa thực vật (như rong, 

rêu, dương xỉ,… ) 

Tùy theo hình dạng của hoa mà người ta chia ra thành 

nhiều Họ (Family) : HoÏ hoa kép (Compositae: như 

Cúc, Thược dược, Vạn thọ...). Họ hoa tán 

(Umbelliferae: như cà rốt, ngò...). Họ hoa chữ thập 

(Cruciferae: như các loại Cải...). Họ đậu (Leguminosae : 

các loại đậu, phượng vĩ...). 

Trong mỗi Họ, tùy theo đặc tính của quả, hạt và những 

đặc tính di truyền giống nhau mà người ta sắp đặt nhiều 

cây chung một Giống (Genus). Những cây cùng giống 

có thể ghép cành hoặc lai giống với nhau. Ví dụ Cam, 

chanh, bưởi, quít,... cùng chung giống Citrus. 

Các cây trong cùng một giống nhưng khác nhau vài chi 

tiết như hình dạng lá, kích thước quả, mùi vị… nên được 

phân biệt bằng Loài (Species). 

Một tên khoa học của cây được biểu thị đầy đủ bởi 3 

yếu tố : Giống –  Loài –  Họ. 

Ví dụ : 

Tên khoa học   Tên thông thường 

      (tên địa phương) 

Giống  Loài   Họ 

Citrus  Lemona   Rutaceae  Chanh 

Citrus  Nobilis     Rutaceae Andr. Quít 

Citrus  Aurantium  Rutaceae L.     Cam 

Citrus  Grandis   Rutaceae Osb.  Bưởi 

Chỉ có các tên khoa học mới đủ để chỉ danh các loài vì 

ví dụ trong họ Orchidaceae (họ Lan) có hơn 17.000 loài 

đã được mô tả, nhưng không đầy 150 cây có tên thông 

dụng. Cũng như khi em đi vào một bãi cỏ hoang, em 

gặp vô vàn loại cây nhỏ mà em gọi chung là cỏ, nhưng 



thử xem, em biết được bao nhiêu tên cây bằng tiếng 

Việt... trong lúc tất cả các cây đó đều đã được định tên 

La tinh nếu em tìm trong cuốn “ Cây cỏ miền Nam Việt 

Nam”  của Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, hoặc trong cuốn 

“ Flore générale de l’ Indochine”  của Lecomtei. 

Tên thông dụng của mỗi nước có thể thay đổi tùy theo 

địa phương, nhưng tên khoa học thì lại thống nhất trên 

toàn thế giới.  

 

Ví dụ : 

Nếu em hỏi mua 1 củ sắn thì người miền Trung sẽ bán 

cho em 1 củ khoai mì (tên KH : Manihot esculenta, 

Euphorbiaceae) trong lúc người miền Nam bán cho em 

1 củ Đậu (Pachyrrizus tuberosus, Papillionaceae). 

Nếu em hỏi mua trái Đào thì người miền Trung sẽ bán 

cho em trái Mận (Eugenia aquea Myrtaceae) trong lúc 

người miền Bắc và Đà lạt bán cho em trái Đào lông 

(Prunus Persica, Rosaceae). 

Nếu em hỏi mua trái Mận thì người miền Nam bán cho 

em trái Eugenia aquea thuộc họ Myrtaceae trong lúc 

người  Đà lạt bán cho em trái Mận Đà lạt (Prunus 

Triflora, thuộc họ Rosaceae). 

Trên đây là những điều căn bản mà HĐ  hạng Nhất của 

các nước đã áp dụng từ mấy chục năm nay, chứ không 

phải vì anh là giáo sư thực vật học nên méo mó nghề 

nghiệp, vẽ vời thêm cho lắm chuyện đâu nhé ! 

Chương trình HĐ hạng Nhất bây giờ không đòi hỏi em 

quá lắm đâu : Trước kia, khi còn trong Liên hội Hướng 

Đạo Đông Dương (lúc ấy các Trưởng “ Bảo Hoàng hơn 

Vua”  muốn ta phải cừ hơn HĐ các nước khác; các nước 

khác chỉ đòi hỏi HĐS muốn qua hạng Nhì phải biết tên 



6 cây); qua chương trình HĐ hạng Nhì, các anh đã phải 

biết:  

+ Các cây có ích : Lúa, Bắp, Mía, Thầu dầu, Bông 

vải, Đay, Ổi, Mít, Tiêu, Quế, Cà phê, Cao su. 

+  Các thực vật khác : Rong, Nấm, Rêu, Địa y, 

Dương xỉ, Thạch tùng, Cây ăn thịt (cây nắp bình, 

Drosera). 

+ Các cây thường gặp ở Đông dương : Dừa, Cau, 

Xoài, Chuối, Bằng lăng. Kim giao, Sao, Giá tị, Dầu, 

Thốt nốt, Thông. 

(Xem từ trang 101 đến trang 108 trong cuốn Ce que tout 

scout doit connaitre Seconde classe, tái bản lần 3 năm 

1944 của Liên hội Hướng Đạo Đông Dương thì em sẽ 

rõ). 

* 

*  * 

Em sẽ thấy thích thú môn trắc nghiệm này, nếu em làm 

một cuốn “ Bách thảo tập”  (Herbier). Em hái một cành 

lá, có cả hoa càng tốt, ép vào giữa 2 tờ giấy báo dễ thấm 

nước kẹp vào giữa 2 tấm bìa cứng hoặc ván ép càng tốt, 

đem phơi nắng và lấy đá dằn lên. Thỉnh thoảng, em lại 

thay giấy báo khác để cây chóng khô. Phơi càng được 

nắng và chóng khô, thì hoa lá sẽ giữ được màu tự nhiên. 

Khi cây đã ép thật khô, em hãy dùng băng keo trong để 

dán vào cuốn sổ đóng bằng bìa hoặc giấy croquis, khổ 

21x27cm. Với con mắt mỹ thuật, anh tin chắc rằng em 

sẽ dán cây vào sổ thế nào thật đẹp mắt. 

Trang đối diện với mẫu ép em viết trên cùng là tên cây 

bằng tiếng La tinh, ngay dưới là tên thông dụng bằng 

tiếng Việt, kế dưới em ghi ngày hái và nơi hái. 

Ngoài ra, em còn ghi vắn tắt những chi tiết sau đây : 



+  Dáng cây : mọc thẳng hay phân nhánh? vươn 

cao hay cành uốn éo ? ... 

+  Nơi mọc : Cây thích mọc ở đâu ? Nơi đất cát hay 

đất thịt ? Nơi có nhiều đá sỏi hay ở đất phù sa ?... 

+  Vỏ cây : Sù sì hay trơn láng ? Có tinh dầu (như 

Quế) hay không ?... 

+  Lá : Hình dáng, cách xếp đặt của lá trên thân (diệp 

tự). Màu lúc còn non, lúc về già... 

+  Hoa : Bao nhiêu cánh, màu tràng hoa, màu nhị 

hoa. Bao nhiêu nhị đực, bao nhiêu nhị cái. 

+  Quả : Hình dạng, kích thước ăn được không ? 

Hình dạng của hạt bên trong. Màu quả lúc chín (Các quả 

thường dày cộm khó ép. Vì vậy em chỉ cần vẽ quả ở bên 

góc của cành cây ép, nhớ ghi tỉ lệ để giúp cho người 

xem dễ hình dung được toàn bộ của cây) . 

* 

*  * 

Nếu em làm “ Bách thảo tập” , dần dà em sẽ say mê tìm 

hiểu Thực vật học chẳng khác nào người sưu tập tem 

thư. 

Với “ Bách thảo tập”  em sẽ chứng minh cho Đoàn 

trưởng biết rằng em đủ sức qua môn này của HĐ hạng 

nhất. 

 

Biết 6 giống chim muông 

(Hình dạng, màu lông, tiếng kêu, vết chân) 

 

Ở nước ta có rất nhiều loài chim. Tùy theo mỗi địa 

phương có nhiều hay ít mồi thích hợp mà mỗi loài chim 

nhiều ít khác nhau. Em hãy chọn 6 loài chim mà em 

thường gặp nhất ở nơi em trú ngụ để dễ khảo sát tường 



tận. 

Ở cao nguyên có nhiều rừng rú, việc khảo sát chim 

ngoài thiên nhiên không mấy khó khăn. 

Ở đồng bằng Nam bộ có những �Sân chim�, nơi chim 

tụ tập đông đảo, các em tha hồ mà tìm hiểu. 

Riêng ở các thành thị, nơi dân cư đông đúc, các chim 

muông thường lánh xa... nhưng em cũng có thể quan sát 

được bằng cách đến những vườn bách thú hoặc các hàng 

chim kiểng... 

Em có thể sưu tập các lông chim lượm được cùng hình 

ảnh các loài chim mà em kiếm được trong các sách và 

tự điển, nếu em có thể chụp hình chim ngoài thiên nhiên 

lại càng sống động hơn. Ngày nay, phương tiện khoa 

học kỹ thuật càng tiến bộ em có thể chụp hình một con 

chim từ xa nhờ ống viễn kính (télé objectif), hoặc em có 

thể theo dõi đôi chim đang xây tổ ấm nhờ có ống nhòm 

khá tinh vi. Em đừng sưu tập chim nhồi bông vì luật thứ 

6 của HĐ khuyên em không nên làm thế. 

Khi quan sát tổ chim, em cũng không nên đến gần. Nếu 

sờ vào tổ hoặc trứng, chim mẹ ngửi thấy hơi người, 

chúng sẽ bỏ tổ mà đi, như vậy ta sẽ vô tình làm hại một 

thế hệ chim con. 

Mùa xuân là thời gian thuận lợi nhất cho ta tìm hiểu loài 

chim, vì đó là mùa sinh sản của hầu hết các giống chim. 

Trong thời gian làm tổ và ấp trứng, chim quanh quẩn 

một nơi, em đỡ mất công theo dõi cánh chim bay. 

Em hãy khảo sát chim theo các chi tiết sau : 

 Hình dạng 

 Kích thước : Hãy so sánh với 1 loài chim thường thấy 

như chim sẻ hoặc bồ câu. Diễn tả to hơn hoặc nhỏ hơn, 

hoặc gấp mấy lần,... người ta dễ hình dung hơn là đo 



bằng cm. 

 Lông : Kích thước và màu lông của từng phần cơ thể: 

lông đầu, lông cổ, lông cánh, lông đuôi, lông bụng... 

 Mỏ : Hình dạng mỏ cho ta biết lối sống của chim : mỏ 

ngắn, cong và mạnh như loài vẹt dùng để cắn bể các hạt 

cứng, mỏ cứng nhọn và cong như mỏ diều hâu dùng để 

rỉa thịt con mồi, mỏ mảnh khảnh như mỏ chào mào để 

ăn trái cây, mỏ ngắn như chim sâu để ăn sâu bọ, mỏ 

rộng như mỏ vịt là thuộc giống ăn dưới nước… 

 Chân : Chân dài hoặc ngắn, có màng nối các ngón hay 

không cũng cho ta biết lối sống của chúng. Chân dài 

như chân cò dùng để rảo bước quanh bờ, chân có màng 

như vịt dùng để bơi dưới nước. Em cũng nên quan sát 

chim thường đậu (như cú) hay thường bay (én), khi đi 

thì bước hay nhảy cả 2 chân... 

 Đuôi : Hình dạng và màu sắc đuôi cũng tiêu biểu cho 

một số loài như đuôi công chẳng hạn. Đuôi chim trống 

thường dài và sặc sỡ hơn chim mái. 

 Cách bay : Có loài bay xa, có loài bay chuyền, có loài 

bay lượn... 

 Tổ chim : Mỗi loại chim làm tổ một cách khác nhau, 

có loài chim làm tổ trên cành, có loài làm tổ trong bộng 

cây, có loài lại làm tổ ở dưới đất. Vật liệu dùng làm tổ 

cũng khác nhau : dùng rơm, rác, lông hoặc tự nhả nước 

bọt để làm thành tổ (yến) . 



 

 



 

 

Nhận biết được 5 chòm sao ngoài những chòm sao 

thuộc chương trình hạng Nhì và 5 vì sao, ngoài sao 

Bắc Đẩu. 

Trên trời có vô số vì sao và vô số chòm sao, em hãy 

chọn 5 chòm sao và 5 vì sao nào mà em dễ thấy nhất. 

Em quan sát sự vận hành của chúng theo ngày trong 

tháng và theo mùa trong năm. Dần dần có kinh nghiệm 

em sẽ đoán được ngày giờ khi em nhìn lên trời thấy các 

sao quen thuộc, và cũng nhờ chúng mà em định được 

hướng đi khi cần đến. 

Em cũng có thể tham khảo cuốn sách “ SAO”  do Toán 

Huấn luyện Miền II xuất bản. 

Sau đây là 1 số chòm sao mà ta thường gặp trên bầu 

trời. : 

Chòm sao LYRA (Cây Đàn) có sao Vega (Chức Nữ) là 

sao sáng nhất trên bầu trời mùa hè. 



 

 

 

Chòm sao CYGNUS (Thiên Hạc) bay xuống Ngân Hà, 

có sao Deneb ở đuôi là sáng nhất. 

 

 

 

 

Chòm sao AQUILA (Phụng Hoàng) có sao Altạ (Ngưu 

Lang) là lớn nhất. 



 

 

 

 

 

 

Chòm sao SAGITTARIUS (Nhân Mã Cung) nằm giữa 

chòm Capricorne và Scorpio. 

 

 

 

Chòm sao HERCULES. 



 

Chòm sao CORONA (Vương Miện) nằm dưới chòm 

Hercules và Bootes (Chăn Chiên). 

 

 

 

 

 

 

 

BOOTES, chòm sao Chăn Chiên có ngôi sao Acturus 

sáng ngời, nằm trên đường kéo dài của đuôi Đại hùng 

tinh. 

 



 

 

Chòm sao SCORPIO (Bọ Cạp) nằm trên đường hoàng 

đạo. Trên lưng là sao Antares, đỏ như Hỏa tinh, là ngôi 

sao sáng nhất trong chòm. 

 

 

 

 

Chòm sao Sư Tử (LEO) có ngôi sao sáng nhất là 

Regulus. 

 

 



 

 

 

Chòm Song Sinh (GEMINI) với hai ngôi sao sáng là 

Pollux và Castor, chòm này cũng nằm trên đường hoàng 

đạo. 

 

 

 

 

 

Thiên Cẩu (CANIS) gồm Chó Lớn và Chó Nhỏ. Sao 

Procyon của Chó Nhỏ chỉ cách ta vài năm ánh sáng. Sao 

Sirius của Chó Lớn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. 



 

 

 

 

 

Chòm Bò Mộng (TAURUS) gồm hai nhóm sao : nhóm 

Hyades hình chữ V với ngôi sao Aldebaran sáng đỏ và 

chòm Pléiades (sao Rua Thất Tinh). 

 

 

 

 

 

 

PERSEUS, chàng vô địch đã cắt đầu Sứa Thần để cứu 

nàng Andromeda. 

 



 

 

ANDROMEDA, người đàn bà bị xiềng trong tích cổ Hy 

Lạp. Chòm này nằm sát chòm Phi Mã. 

 

 

 

 

PEGASUS (Phi Mã) băng qua bầu trời từ trên xuống, có 

hình vuông lớn, rất dễ nhận thấy. 

 

 

 

 



 
 

Bầu trời mùa Đông (nhìn phía Bắc) 

 
Bầu trời mùa Đông (nhìn phía Nam) 

 



 
Bầu trời mùa hè (nhìn phía Bắc) 

 
Bầu trời mùa hè (nhìn phía Nam) 

 



THỜI TIẾT 

 

Biết 5 điềm báo thời tiết 

 

Khi ở nhà, em được đài truyền thanh hoặc truyền hình 

cho biết “ dự báo thời tiết�� nhưng lúc đi trại hoặc 

xuất du, nếu em biết được một số điềm báo thời tiết thì 

sẽ giúp em chuẩn bị để đối phó với biến chuyển của thời 

tiết sắp diễn ra, giúp em kịp thời núp mưa, tránh gió, thu 

xếp lều trại trước khi cơn giông đến... nhờ thế em giữ 

gìn được sức khỏe và đỡ mất công phơi phong dụng cụ 

trại... 

Em hãy tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm dân gian 

hoặc qua ca dao tục ngữ mà bất kỳ nước nào cũng có. 

v Ta có thể nhìn trời, nhìn trăng mà đoán được điềm 

báo thời tiết. 

Ví dụ ở Pháp có ca dao : 

 Lune dans l'eau, demain pas beau 

(Trăng mờ như ở đáy nước, ngày mai trời xấu) 

 Cercle lointain, eau prochaine 

Cercle voisin, eau lointaine. 

(2 câu này trùng với câu “ Quầng hạn, tán mưa”  của ca 

dao Việt Nam : Mây ở cao, ánh sáng mặt trăng chiếu 

thành quầng sáng nhỏ chứng tỏ trời hạn, mây ở thấp, 

ánh sáng mặt trăng chiếu thành vầng tán rộng, chứng tỏ 

trời sắp mưa). 

 Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa. 

v Nhìn sinh hoạt của động vật ta cũng có thể đoán 

trước điềm trời. 

 Chuồn chuồn bay cao thì trời tốt 

 Chuồn chuồn bay thấp thì trời xấu 



 Kiến từng đàn từng lũ tha trứng và lương thực dự trữ 

của chúng lên cao là trời sắp lụt. 

 Trời nắng mà nghe cóc kêu nhiều là trời sắp mưa. 

… 

Em ráng học hỏi các nông dân và dân chài lưới, sẽ thu 

thập được nhiều kinh nghiệm quý báu về điềm báo thời 

tiết. 

Ngoài ra, em cũng nên tập xem mây để đoán điềm trời. 

Sau đây là một vài dạng mây dễ nhận biết và đoán được 

điềm báo thời tiết. 

 

 

Cumulus (hình từng đám) biểu hiện trời tốt; xuất du mà 

thấy mây này là yên tâm. 

 

 

 

 



 

 

Alto cumulus (Alto : Cao –  Cumulus : Từng đám) là 

kiểu mây biểu hiện trời tốt. 



 

 

 

 

 

Cirro cumulus thường gọi là mây �đậu hủ”  hoặc mây 

“ vây cá” , báo hiệu thời tiết thay đổi. 



 

 

 

Strato cumulus (Strato : Từng tầng) khi trở thành xám 

và u ám, chúng sẽ trở thành mây �mưa� Nimbostratus 

(Nimbus : mưa giông). 



 
 

Khi tiết trời oi bức, các mây cumulus gộp lại với nhau 

thành đám lớn Cumulonimbus, thường gặp vào buổi 

chiều báo hiệu sắp mưa giông. 

 



 
 

Em hãy tập làm các nút HĐ hạng Nhất trong sách NÚT 

của Trưởng Tôn Thất Sam do Toán Huấn Luyện Miền II 

xuất bản. 

Nút nào khó làm, hãy nhờ Đoàn trưởng của em chỉ dẫn 

thêm bí quyết. 

 

 
Biết dùng rìu hoặc rựa để đẳn cây, trẩy cành. 

 

 



ĐẲN CÂY 

Trước khi đẳn cây, phải chọn chiều cây ngã. Nên chọn 

chiều có nhiều cành cây trĩu nặng hoặc theo chiều gió, 

tránh đừng để cây ngã dựa vào những cây khác. 

 
Khi chặt miệng thứ 2 gần giáp miệng thứ nhất nếu nghe 

thấy tiếng răng rắc thì hô lớn báo hiệu �cây ngã� để 

mọi người tránh xa kịp thời, còn em thì phải nhảy né 

sang 1 bên chứ đừng nhảy ra phía sau vì đôi lúc gốc cây 

bật hậu rất nguy hiểm 

TRẨY CÀNH 

Khi trẩy cành, em phải bắt đầu từ gốc và tiến dần lên 

ngọn. Các cành nhỏ thì chỉ chặt 1 nhát theo chiều từ gốc 

lên ngọn. Các cành lớn phải chặt 2 nhát, nhát thứ 1 từ 

trên xuống, tiếp đó là nhát thứ nhì từ dưới lên. 

 



DỨT THÀNH KHÚC 

Muốn dứt thân cây thành nhiều khúc, nếu dùng cưa thì 

đỡ phí gỗ, nhưng nếu không có cưa, ta cũng có thể dùng 

rìu hoặc rựa để chặt. Với những thân cây có đường kính 

từ 20cm trở lên, em phải mở 2 miệng ở 2 phía của thân 

cây, mỗi miệng bề rộng bằng đường kính của thân cây 

và sâu bằng đường bán kính. 

 
 

GIỮ GÌN RÌU 

Em sử dụng rìu đuợc hữu hiệu nếu em biết bảo trì và 

chăm sóc nó. Sau đây là những điều cần nhớ. 

 Luôn luôn giữ cho lưỡi rìu được bén, hãy mài với đá 

mài sau mỗi lần sử dụng. Nếu có vết sứt mẻ thì dùng đá 

mài quay (grindstone) hoặc dùng dũa để dũa lại thật 

bén. 

 Lau khô lưỡi rìu sau mỗi lần dùng và nhớ bôi mỡ để 

tránh rỉ sét. Nhớ bôi mỡ và gói vào bao nếu tồn trữ. 

 Bôi dầu lanh (Unseed oil) vào cán để luôn được mềm 

dẻo. 

 Nếu đầu rìu hơi lỏng, nêm lại cho thật chắc. 

 Nếu cán rìu bị chớm, hãy thay cán khác ngay. 

 Đừng dùng rìu thay búa hoặc vồ. 

 Khi không sử dụng, đừng vứt bừa bãi mà hãy cắm vào 

1 khúc gỗ. 



 
 

    

TRUYỀN TIN LIÊN LẠC 



 

 Với khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, các phương 

tiện truyền tin, liên lạc càng ngày càng hiện đại : vô 

tuyến điện báo, Telex, Fax,… máy bộ đàm, máy VHF... 

Tuy nhiên việc luyện tập thông tin bằng Morse và 

Sémaphore cũng không thể thiếu trong chương trình kỹ 

năng của Hướng Đạo, vì ngoài việc sử dụng khi cần đến 

mà không sẵn phương tiện hiện đại trong tay, còn có 

mục đích luyện tập cho các HĐS tinh mắt, thính tai, 

nhanh trí (để biến đổi tín hiệu thành chữ). 

Về các vần Morse thì em đã biết rồi, sau đây là các vần 

Sémaphore mà em cần luyện tập thêm (nhớ rằng các em 

Sói 2 sao đã biết đánh Sémaphore rồi đấy nhé !) 



  
 

 

 



QUỐC NGỮ ĐIỆN TÍN 

 Các vần Morse và Sémaphore do Tây phương sáng tác 

nên không có các chữ ă, â, ơ, ô, ư,… và các dấu, nên 

HĐVN đã đặt ra thêm những quy ước để ghép thành 

chữ quốc ngữ mà anh em chúng ta đã sử dụng từ thập 

niên 30, 40� lúc mà bưu điện còn đang dùng tiếng Pháp 

để truyền điện tín. Nay thì bưu điện Việt Nam cũng đã 

chính thức dùng các quy ước ấy để truyền điện tín, há 

chẳng phải là một vinh dự cho chúng ta sao ?! 

Sau đây là cách đọc chữ thay dấu : 

 s  = dấu sắc 

 f = dấu huyền 

 r = dấu hỏi 

 x = dấu ngã 

 j = dấu nặng 

 ô = oo 

 ơ = ow 

 â = aa 

 ă = aw 

 ư = w 

 ê = ee 

 đ = dd 

 Ví dụ : HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM  

 Viết là : HUWOWNGS DDAOJ VIEETJ NAM 



 
 

 

 



Em hãy đo và ghi lại những kích thước các phần cơ thể 

của em. 

 

 Bề cao (1) 

 Bề cao từ gót đến mút tay đưa cao (2) 

 Bề dài của tay từ nách đến đầu ngón (3) 

 Bề dài của sải tay (4) 

 Bề dài của ngón tay cái (5) 

 Bề rộng của lòng bàn tay (5) 

 Bề dài gang tay từ ngón cái đến ngón út (6) 

 Bề dài của bàn chân (7) 

 Bề dài của đế giày (7) 

 Bề dài của bước chân trên đất phẳng 

 Bề dài của bước chân khi leo dốc 

 Bề dài của bước chân khi xuống dốc 

Em hãy tập ước lượng thời gian, trọng lượng, diện  tích, 

thể tích và dung tích... tập đi tập lại nhiều lần, em sẽ có 

kinh nghiệm và sẽ có được kết quả tương đối chính xác. 

 Về thời gian, em có thể đếm lần thở của mình, trung 

bình 1 phút em thở từ 12 đến 14 lần, em hãy kiểm 

chứng lại bằng đồng hồ. 

 Về trọng lượng, thì em tập cầm nhiều gói hàng hoặc 



vật dụng. Ban đầu cầm nhiều thứ cùng trọng lượng : 1kg 

thịt, 1kg đường, 1kg muối, 1kg bông gòn... em sẽ quen 

với trọng lượng và mắt nhìn quen với thể tích... sau 

nhiều lần, em sẽ có ước lượng gần đúng... cũng như các 

bà đi chợ quen, khi cầm 1 miếng thịt có thể biết quầy 

hàng cân già hay cân non. Sau đó, em tập cầm nhiều thứ 

cân nặng khác nhau để có thói quen ước lượng. 

 Về diện tích, thể tích và dung tích... em phải tập ước 

lượng bằng mắt cho quen. Em phải ước lượng bề dài, bề 

ngang, bề cao rồi tính ra. Làm đi làm lại nhiềâu lần, em 

sẽ có kinh nghiệm, về sau chỉ cần nhìn thoáng qua là em 

đã có ý niệm gần đúng. 

 

Dùng những khí cụ thô sơ, như gậy HĐ, để ước đạc 3 

bề dài không quá 500m, và 3 bề cao không quá 

30m... mà kết quả không sai quá 10%. 

 

Trong những phương pháp ước đạc này, sẽ luôn sử dụng 

gậy HĐ và bề dài của bước chân. 

Muốn có bề dài của bước chân, không phải em bước 1 

bước rồi bảo bạn lấy thước đo khoảng cách. Em lấy 

khoảng cách giữa 2 cột điện (thường là 50m) rồi bước 

đều, đếm thử bao nhiêu bước. Sau đó em bước trở lại và 

đếm thử bao nhiêu bước. Lấy khoảng cách đã biết rõ, 

chia cho trung bình cộng của 2 lần bước, em sẽ có bề 

dài của bước chân. Em cũng làm như vậy với đoạn 

đường lên dốc, và đoạn đường xuống dốc, nhưng em 

phải đếm thử 2 lần lên và 2 lần xuống để lấy trung bình 

cộng thì mới tương đối đúng. 



 

ƯỚC ĐẠC BỀ RỘNG DÒNG SÔNG 

Sau đây là 2 cách để thực hiện : 

v Phương pháp dùng nón rộng vành hoặc còn gọi là 

phương pháp Napoléon. Phương pháp này chỉ áp dụng 

được với nón Hướng Đạo rộng vành và cứng, không thể 

dùng với nón bêrêt. Đứng sát bờ sông, kéo nón lệch về 

phía trước thế nào để cho mắt nhìn mép vành nón thấy 

đúng vào một điểm sát bờ sông đối diện. Hãy giữ cho 

đầu không nhúc nhích, đoạn xoay mình 90 độ và ghi 

nhận 1 điểm mốc bên này sông mà em thấy thẳng hàng 

với mép vành nón. Đếm bước từ chỗ đứng đến điểm 

mới vừa ghi nhận. Bề dài khoảng cách này bằng bề rộng 

của dòng sông (hình 1 và 2). 

 



v Phương pháp hình học 

(2 tam giác vuông đồng dạng) 

Chọn một mốc sát bờ sông bên kia (một gốc cây chẳng 

hạn) ta gọi đó là điểm A. Bên này sông ta chọn một 

điểm đối diện với A, ta gọi là mốc B. Từ B ta đếm bước 

theo bờ sông đến điểm mốc C rồi từ C đếm bước tiếp 

đến điểm mốc D. Từ D ta quay lưng với bờ sông và đi 

theo đường thẳng góc, đến điểm E nào đó, mà ta nhìn 

thấy điểm C và điểm A nằm thẳng hàng thì dừng lại. 

Theo hình học ta có : 

CD/DE = BC/AB 

do đó AB = (BC x DE) /CD 

 Nếu em đo bước BC = CD thì đo DE em biết ngay bề 

rộng AB của dòng sông.  

 Nhưng để dễ dàng trong việc đo đạc, em khỏi phải đo 

bước DE quá xa (trường hợp dòng sông rộng 500 –  

600m, vô lẽ em phải đi cách xa bờ sông như vậy sao !), 

em có thể chọn CD= 1/5 BC, vậy khi đo DE em chỉ cần 

nhân lên 5 lần là có AB.  

 



UỚC ĐẠC BỀ CAO 

Có rất nhiều phương pháp ước tính bề cao. Sau đây là 4 

phương pháp thông dụng nhất : 

1. Phương pháp của họa sĩ : 

 

 

Đặt ở chân mục tiêu một vật chuẩn (gậy HĐ hoặc 1 

người) đã biết rõ chiều cao. Đứng xa mục tiêu, tay dang 

thẳng ra trước và cầm 1 que hoặc bút chì, đưa thế nào để 

đầu mút que hoặc đầu bút chì trùng với đầu gậy (hoặc 

đầu người) rồi ngón cái ghi dấu chỗ ngang mặt đất. Sau 

đó, đo thử mục tiêu bằng mấy lần bề cao của vật chuẩn 

rồi nhân lên là ta biết được. 

2.  Phương pháp thợ rừng :  

Đứng xa vật cần đo, tay cầm 1 que và dang thẳng ra 

trước (người thợ rừng thường dùng cán rìu của họ). Đưa 

thế nào để đầu que trùng với ngọn cây cần đo, đoạn di 

chuyển ngón cái lên xuống thế nào cho thẳng hàng với 



gốc cây. Giữ cho tay đừng run và xoay 1 góc 90 độ thế 

nào cho đầu ngón cái vẫn trùng với gốc cây. Ghi nhận 

điểm mốc mà đầu que gặp mặt đất. Ta ước lượng được 

bề cao của cây bằng cách đếm bước từ gốc cây đến 

điểm mốc vừa nói. 

3. Phương pháp dùng bóng (Shadow method) 

 Phương pháp này chỉ áp dụng được vào buổi sáng hoặc 

buổi chiều những ngày nắng : Đo xem bóng của vật cần 

đo bằng mấy lần bóng của cây gậy, nhân lên ta sẽ biết 

được bề cao. 

 

 



4.  Phương pháp hình học : 

Từ gốc vật cần đo, bước thẳng về 1 phía 9 bước, cắm 1 

gậy thẳng góc với mặt đất, đoạn bước thêm 1 bước trên 

cùng hướng vừa rồi. Em cúi đầu sát đất rồi nhìn lên đỉnh 

của mục tiêu, ghi nhớ điểm mốc nơi mà đường ngắm cắt 

ngang cây gậy. Bề cao từ điểm mốc trên cây gậy đến 

mặt đất bao nhiêu tấc (dm) thì mục tiêu sẽ cao ngần ấy 

mét. 

Chú ý : Khi ước đạc bề cao, nhớ rằng điểm gốc của mục 

tiêu phải nằm ngay trên cùng đường thẳng trực chiếu 

của chóp. Nếu mục tiêu là 1 cái tháp thì phải tính điểm 

gốc từ trung tâm tháp chứ không phải sát chân tường 

của tháp. 



 



 

 

Biết xem bản đồ quân sự 1/25.000, hoặc 1/50.000, 

hoặc 1/100.000. Hiểu tường tận những chi tiết ghi 

trên bản đồ ấy : vòng cao độ, ký hiệu địa hình... biết 

dùng la bàn mà định 1 điểm trên bản đồ ấy. 

 

Trong các loại bản đồ, thì bản đồ quân sự có đầy đủ chi 

tiết và chính xác hơn cả, vì vậy, các HĐS hạng Nhất 

phải làm quen với loại bản đồ này. 

v Tỷ lệ xích : 

Bản đồ quân sự thường có 3 loại : 

 Loại tỷ lệ xích 1/25.000 thường dùng cho các vùng 

thành thị. 

 Loại tỷ lệ xích 1/50.000 thường dùng cho các vùng có 

làng mạc. 

 Loại tỷ lệ xích 1/100.000 thường dùng cho những vùng 

đồi núi hoặc những vùng ít dân cư. 

v Ước hiệu địa hình : 

Các cảnh vật ngoài địa thế như sông, suối, đường lộ, 

đường sắt, nhà thờ đình chùa, nhà ở… đều được ghi lại 

trên bản đồ, không phải bằng hình vẽ như thật mà chỉ 

ghi lại bằng một ước hiệu. Tất cả các bản đồ quân sự 

đều có bảng ghi chú các ước hiệu địa hình nằm phía 

dưới bản đồ. Vì vậy, không cần phải học thuộc lòng, tuy 

nhiên dùng lâu ngày em sẽ quen và nhớ những phần 

chính yếu và những chữ viết tắt dùng trong bản đồ. 

v Vòng cao độ : 

Có nhiều cách để chỉ độ cao trên bản đồ; nhưng đối với 

bản đồ quân sự thì người ta thường dùng vòng cao độ. 

Đó là một đường vòng nối liền những điểm cùng độ cao 



so với mực nước biển. Những vòng chính có ghi những 

con số cho biết độ cao của nó. Tùy theo tỷ lêï xích mà 

khoảng cách từ vòng cao độ này đến vòng kia là bao 

nhiêu mét, em hãy tìm xem ghi chú ở lề bản đồ để biết 

rõ. 

Nhìn quen các vòng cao độ, em sẽ có một ý niệm rõ rệt 

về địa thế : những nơi mà vòng cao độ nằm sát nhau, đó 

là những sườn dốc, nếu các vòng cao độ cách quãng 

nhau, thì đó là sườn thoai thoải... vậy khi đi thám du, em 

hãy chọn nơi ít dốc nhất để dễ leo.  

v Lưới ô vuông : 

Các bản đồ quân sự thường được chia thành những ô 

vuông bằng những đường song song mà người ta gọi là 

lưới ô vuông. Khoảng cách địa hình của 2 đường song 

song bằng 1.000 mét, đánh số tăng dần từ trái sang phải 

(Tây sang Đông) và từ dưới lên trên (Nam lên Bắc). 

Mỗi đường của lưới ô vuông được ghi số ở mép bản đồ. 

Ngoài ra, còn được ghi thêm ở giữa bản đồ với cách 

khoảng mỗi 5 đường một số. 

Nhờ có lưới ô vuông mà ta định được 1 điểm trên bản 

đồ vừa nhanh vừa chính xác. 

Tọa dộ 1 điểm được chỉ định bằng 6 con số: 3 số đầu 

chỉ vị trí từ Tây sang Đông (hoành độ), 3 số sau chỉ vị 

trí từ Nam lên Bắc (tung độ).  

Ví dụ : muốn tìm tọa độ điểm X, ta tìm đường thẳng 

đứng nằm phía Tây của nó là 33 và ước lượng thêm 

3/10 giữa 33 và đường kế tiếp, như vậy ta có hoành độ 

là 333, đoạn ta tìm đường thẳng nằm ngang dưới nó là 

48 ước lượng thêm 8/10 giữa 48 và đường kế tiếp, như 

vậy, ta có tung độ là 488. Vậy tọa độ điểm X là 333488. 

 



v Độ từ thiên : 

Trên mỗi bản đồ, hướng Bắc nằm phía đầu của đường 

thẳng đứng lưới ô vuông, đó là hướng Bắc địa dư, 

hướng này luôn luôn cố định nên còn gọi là hướng Bắc 

thật (True North). Bắc từ là hướng của từ trường bắc 

cực, nằm hơi chệch với bắc cực và xê dịch chút ít tùy 

theo năm. Sự xê dịch, của bắc từ này, gọi là �độ từ 

thiên” . Nêu chếch về phía trái của Bắc thật (Bắc địa 

dư) thì ta gọi “ thiên về Tây” , nếu chếch về phía phải 

của Bắc thật thì ta gọi “ thiên về Đông” . Trên mỗi bản 

đồ đều có ghi rõ độ từ thiên và năm lập bản đồ. Muốn 

biết rõ độ từ thiên của năm đang sử dụng ta phải nhân 

độ từ thiên với số năm chênh lệch giữa năm lập bản đồ 

và thời điểm đang sử dụng.  

Khi ngắm hướng với la bàn thì ta có hướng Bắc la bàn. 

Muốn có hướng Bắc địa từ thì ta phải cộng thêm độ từ 

thiên nếu thiên về đông, hoặc trừ bớt độ từ thiên nếu 

thiên về tây. 



Chú ý : khi ngắm hướng với la bàn, em phải tránh xa 

đường rầy xe lửa, đường dây điện và điện thoại, hàng 

rào sắt, xe ô tô, máy cày, các tấm sắt, các khối đá ong 

(một loại quặng sắt) vì chúng sẽ làm lệch hướng của 

kim la bàn. 

v Cách định hướng bản đồ : 

Muốn so sánh các chi tiết trên bản đồ với chi tiết địa 

hình, em phải gióng hướng bản đồ : 

 Tính độ từ thiên xong rồi em dùng bút chì kẻ hướng 

bắc từ, đoạn em đặt la bàn lên đường vẽ này và xoay 

bản đồ cho đến lúc độ 0 của la bàn nằm song song với 

đường kẻ. Như vậy, bản đồ đã được gióng hướng. 

 Một cách gióng hướng đơn giản nhất là tìm biết trên 

bản đồ con đường em đang đi, rồi xoay bản đồ thế nào 

cho con đường ấy song song với ngoài thực địa là được. 

v Dùng la bàn để định điểm đứng trên bản đồ 

Nếu muốn biết vị trí em đang đứng trên một con đường, 

em hãy tìm 1 điểm mốc ngoài địa thế (tháp chuông nhà 

thờ, ngôi chùa,...) mà có ghi lại trên bản đồ, đoạn dùng 

la bàn nhắm hướng. Với hướng này, em nhớ cộng thêm 

hoặc trừ độ từ thiên rồi suy ra hướng ngược lại (bằng 

cách cộng thêm 180 độ hoặc 200 grad hoặc 3200 

millième nếu hướng đó nhỏ hơn các con số vừa kể. 

Trường hợp hướng đó lớn hơn các con số ấy thì phải trừ 

bớt để có hướng ngược lại). Từ điểm mốc trên bản đồ 

em dùng thước đo góc để đo và vẽ 1 con đường ngược 

lại, chỗ cắt ngang con đường sẽ cho biết tọa độ điểm 

đứng của em. 

Nếu chỗ em đang đứng không nằm trên 1 con đường thì 

em phải nhắm hướng 2 điểm mốc, kẻ 2 đường từ 2 điểm 

mốc ấy theo hướng ngược lại. Giao điểm của 2 đường 



này trên bản đồ là nơi em đang đứng. 

* 

*  * 

Nên nhớ rằng mỗi bản đồ đều phải có đủ các yếu tố sau 

: 

1. Tên của bản đồ 

2. Tỷ lệ xích 

3.  Hướng Bắc địa dư, hướng Bắc từ với độ từ thiên. 

4. Bảng ghi chú để giải thích những ước hiệu địa 

hình được dùng trên bản đồ. 

5.  Ngày thành lập bản đồ. 

 

Không dùng la bàn mà đi đúng về 1 hướng đã cho 

trước. 



 

 

Trong chương trình HĐ hạng Nhì, em đã học cách tìm 

hướng Bắc bằng mặt trời, bằng sao... Vậy, em hãy ôn kỹ 

lại để có thể qua phần trắc nghiệm này. 

VẼ LỘ TRÌNH 

Trong chương trình thám du của HĐ hạng Nhất, em 

phải đi bộ khoảng 20km, tự cắm trại và nấu ăn lấy. Sau 

khi về, trong hạn một tuần lễ, em phải nộp cho Đoàn 

trưởng một phúc trình, gồm có bản lược đồ của con 

đường đã đi, cùng với những điều đã thấy và làm ở dọc 

đường. 

Có 2 cách vẽ lộ trình : 

1. Cách đơn giản nhất là em phóng đại đoạn đường 

trên bản đồ mà em phải theo đó để đi. Nhớ phóng đại 

theo tỷ lệ và nhớ ghi hướng bắc. Với bản vẽ này, trong 

lúc thám du em bổ túc những chi tiết còn thiếu hoặc đã 

đổi khác vì bản đồ được vẽ từ nhiều năm trước, đến lúc 

em đi thì con đường đã bị xuống cấp hoặc đã được sửa 

chữa lại tốt hơn trước… 

2. Cách vẽ theo đường thẳng còn gọi là cách phác 

họa Gilwell : phương pháp này áp dụng cách nhắm 

thẳng và cách đo bề dài bởi bước đôi. 

 Vật liệu : Cuốn sổ kẻ ô vuông, bút chì vót nhọn, địa 

bàn. 

 Cách vẽ : Trước hết em chia giấy ra làm 6 cột, lần lượt 

từ trái sang phải ta kẻ : 

o Cột 1 : Ghi thời gian để đi đoạn đường. 

o Cột 2 : Ghi chú những điềâu nhận thấy bên trái con 

đường. 

o Cột 3 : Ghi chú những chi tiết trên đường đi. 



o Cột 4 : Vẽ lộ trình 

o Cột 5 : Ghi chú những điều nhận thấy bên phải con 

đường. 

o Cột 6 : Ghi khoảng cách đoạn đường đi. 

Trước hết ta hãy định một tỉ lệ xích thích hợp để vẽ 

đoạn đường chúng ta phải đi qua, thế nào cho đầy đủ 

trên cùng một tờ giấy, chứ đừng chọn tỉ lệ xích quá lớn 

để rồi sau khi vẽ xong người xem phải trải dài trên nền 

nhà mới nhìn được hết cả lộ trình. Thường thường 

người ta chọn tỉ lệ 1/10.000. 

Con đường thường được vẽ bắt đầu từ phía dưới của tờ 

giấy và vẽ dần lên. Hình vẽ con đường gần như là một 

đường thẳng, chỉ có hướng Bắc là thay đổi tùy theo từng 

chặng đường mỗi khi có chỗ quanh. Mỗi lần có khúc 

quanh đổi hướng, ta gạch một đường thẳng ngang từ 

phía trái sang phía phải tờ giấy. Ta phải ghi ở ô thứ nhất 

thời gian mà ta dùng để đi hết đoạn đường và ởû ô thứ 6 

là khoảng cách của đoạn đường mà ta đã đi qua. 

Để cho họa đồ khỏi rườm rà, ta phải dùng những ký 

hiệu để diễn tả chi tiết địa hình địa vật. Những ký hiệu 

này ta có thể dùng theo phần ghi chú của các bản đồ 

tham mưu, hoặc nếu ta đặt thêm những ký hiệu mới thì 

ta phải ghi chú ý nghĩa của các ký hiệu ấy ở bên cạnh 

họa đồ để giúp cho người đọc có thể hiểu được ý mình. 

Nếu có đoạn đường đi lên núi hoặc xuống dốc, chúng ta 

không thể vẽ những vòng cao độ được, thì chúng ta 

dùng dấu > hoặc <. 

Để giúp cho người đọc bản lộ trình hiểu được những chi 

tiết địa hình địa vật ởû đoạn đường mà ta đã đi qua, 

chúng ta phải ghi chú vắn tắt nhưng đầy đủ những điều 

ta nhận thấy trên đường đi (đường nhựa, đường trải đá, 



đường đất, đường nhiều ổ gà, đường bùn lầy…) hai bên 

đường (nhà cửa, khách sạn, thành quách, đồn điền, ao 

hồ, ruộng đồng...). Những chi tiết để làm mốc đoạn 

đường này phải là những chi tiết rõ ràng và cố định, chứ 

đừng ghi lại những chi tiết mơ hồ và tạm thời, như đàn 

súc vật đang gặm cỏ, đống đá của công chánh vừa đổ để 

sửa soạn làm đường... vì những chi tiết này không giúp 

ích gì cho kẻ đi sau, có thể khi họ đi đến đó thì đàn súc 

vật đã đi nơi khác và đống đá đã được trãi làm đường 

rồi... 

Muốn có con đường khúc khuỷu như trên thực địa, em 

hãy dùng giấy bóng mờ hay giấy pelure đồ lại những 

đoạn đường đã vẽ, thế nào cho các đoạn đường nối tiếp 

nhau và các mũi tên chỉ hướng Bắc đều song song với 

nhau theo một hướng. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CUỐI 
 

Trước khi quyết định cho mang đẳng hiệu Hạng 

Nhất. Đoàn trưởng tất đã xem xét lại đương sự có 

tiếp tục thực hành Luật và Lời Hứa HĐ một cách 

xứng hợp với tuổi và trình độ hiểu biết hiện tại hay 

không. 

 

Phong trào HĐ khác với các đoàn thể thanh thiếu niên 

khác, bởi vì mỗi thành viên –  từ em Thiếu cho đến anh 

Ủy viên già nhất � cũng đều chung một Lời Hứa. 

Từ lúc qua chương trình Tân sinh, em đã biết 10 điều 

Luật và 3 Lời Hứa. Chắc chắn lúc ấy em xem việc học 

Luật và Lời Hứa chẳng khác gì việc học các môn khác, 

chỉ cần lập lại cho đúng để được ghi nhận vào phiếu trắc 

nghiệm. Bây giờ các anh hy vọng rằng em đã hiểu một 

cách khác :  không phải học Luật và Lời Hứa để được 

qua phần trắc nghiệm mà muốn mãi là HĐS, chúng ta 

phải giữ Lời Hứa và tuân theo Luật HĐ suốt đời. 

Ví dụ, chúng ta hiểu rằng cần kiệm không có nghĩa là 

gửi tiềân vào ngân hàng � mà có nghĩa là tránh phí 



phạm thời giờ, vật dụng và sức lực –  hãy sử dụng tốt 

nhất những gì mà Thượng đế đã ban cho. 

Lúc còn là Sói, em hiểu trong sạch là phải sạch sẽ, vệ 

sinh. Lúc Tân sinh em hiểu Luật thứ 10 là luôn sạch sẽ, 

không chửi thề, không nói tục, với tuổi trưởng thành thì 

còn phải hiểu sâu xa hơn : không được có ý nghĩ mờ 

ám, không ăn chơi trác táng... 

Chúng ta hứa giúp ích mọi người bất cứ lúc nào, và điều 

Luật thứ 3 bảo rằng chúng ta phải là người hữu dụng và 

có bổn phận giúp ích kẻ khác. Không phải chỉ muốn 

giúp ích suông thôi, mà phải cần có thói quen giúp ích. 

Mỗi ngày chưa làm được 1 việc thiện thì em chưa tháo 

cái nút buộc ở chéo khăn quàng, chưa làm được việc 

thiện thì em cảm thấy bứt rứt lương tâm... 

Em không thể đánh Sémaphore giỏi hơn các thủy thủ, 

em không thể sử dụng nghề rừng hoặc mưu sinh hay 

bằng người dân tộc thượng du� nhưng em vẫn xuất sắc 

hơn những kẻ khác, vì ngoài những kỹ năng nói trên, 

em còn có 10 điều Luật và 3 Lời Hứa để làm tôn chỉ cho 

cuộc đời mình. 

Anh mong rằng em sẽ là một HĐS chân chính, vì từ bây 

giờ em đã là một HĐS “ số dzách� : �HƯỚNG ĐẠO 

SINH HẠNG NHẤT” . 

Chúc em thẳng tiến và thành công trên đường Hướng 

Đạo cũng như đường đời. 
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